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4. – 10. 06. 2018 

IX Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii wg św. Marka 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po 

drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w 

szabat to, czego nie wolno?» 

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się 

w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za 

Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść 

wolno; i dał również swoim towarzyszom». 

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 

Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». 

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili 

Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. 

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich 

powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować 

czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, 

zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» 

Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. 

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, 

w jaki sposób Go zgładzić. 

 

 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 4. 06. 2018  

18. 00 Za + Piotra Smolarek w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 5. 06. 2018 – św. Bonifacego, bpa i m. 
11. 00 Pogrzeb śp. Rajmunda Laxy, zmarłego w wieku 60 lat 

18. 00 Za + Ritę Nieman w rocznicę śm., męża Gintera, córkę Lidię, szwagra 

Helmuta i d.op. 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII 

 Środa 6. 06. 2018 – św. Norberta, bpa 
18. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Jadwigę Wocka, ++ dziadków Lempka - 

Wocka – Bernat - Wicher - Jenek - Franczok i za ++ z pokr. oraz d.op. 

 Czwartek 7. 06. 2018 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 - O nowe i święte powołania  

- Za ++ rodz. Małgorzatę i Feliksa Wittek, zaginionego syna Jerzego, za ++ z 

rodz., pokr. i d.op. 

17. 00 Godzina Św. 

18. 00 Za pewnych zmarłych w int. Bogu wiadomej 

 Piątek 8. 06. 2018 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

Uroczystość 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów naszego 

kościoła 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + ks. Edwarda Domańskiego   

 Sobota 9. 06. 2018  - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny - wspomnienie 
7. 00 Do Niep. Serca NMP za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za nasze rodziny 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Piotra Warwas, ++ rodz., za + Wiktorię Wystrach, zaginionego męża 

Karola i d.op.  

- Za + męża Henryka Murek, za ojca Jana, brata Piotra, za ++Walentego i 

Zuzannę Murek oraz pokr.  

- Za + Huberta Gurbierz, ++ rodz., teściów i rodzeństwo  

- Za ++ rodz. Magdalenę i Alfonsa Kosub, matkę Rut Myśliwiec, za ++ ich 

rodziców i rodzeństwo Dyga - Gebauer - Łysakowski i d.op. 

 Niedziela 10. 06. 2018 – X Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Erykę Hinke, jej rodziców, za + Martę Witola oraz za ++ z rodz. Grüner - 

Kopiec 

10. 30 Za + matkę Marię Jagusz w I r. śm., za + ojca Otto Jagusz i pokr. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za ++ w Roku 2017 – Msza św. ofiarowana od  Zakładu Pogrzebowego Pana 

Ireneusza Oszajcy 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz w prezbiterium 

naszego kościoła. Na ten cel wpłynęło 4.251 Zł  6 Gr i  3 Euro  

2. Tym wszystkim, którzy uczestniczyli w procesji Bożego Ciała składam 

podziękowania a także za przygotowanie czterech ołtarzy  

3. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za względu na rangę 

uroczystości w tym dniu  nie obowiązuje post piątkowy  

4. W tygodniu wspomnienie liturgiczne św. Bonifacego (wtorek) i Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny (sobota)  

5. Podziękowania także za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na  Wyższe  Seminarium 

Duchowne oraz za zbiórkę do puszek przed kościołem  na Świątynię Bożej 

Opatrzności 

 
Patron tygodnia – św. Norbert 

Św. Norbert, biskup, urodził się około 1080 roku w Nadrenii. Był subdiakonem i 

kanonikiem w Xanten. Przebywając na dworze arcybiskupa Kolonii Fryderyka II i 

cesarza Henryka V, prowadził życie świeckie. w 1115 roku podczas burzy omal nie 

zginął od pioruna. Wydarzenie to spowodowało zmianę jego życia. Wstąpił do 

benedyktynów podejmując pokutę. Wyrzekł się godności i majątków kościelnych. Po 

przyjęciu święceń kapłańskich zaczął pracować jako wędrowny kaznodzieja. w 1120 

roku założył zakon według reguły św. Augustyna w Pr&#233;montr&#233; 

(norbertanów). Od 1126 roku był arcybiskupem Moguncji, gdzie pracował nad 

odnową Kościoła. Wypełniał także obowiązki kanclerza Rzeszy Zasadniczość i 

surowość biskupa Norberta stały się powodem rozruchów, a w konsekwencji 

opuszczenia przez niego miasta. "Na tle gorliwej i owocnej pracy dla Kościoła cieniem 

kładzie się jego stosunek do Polski" pisze Henryk Fros SJ. Wychowany w ideologii 

świętego cesarstwa rzymskiego, z którym tak łatwo utożsamiano dobro Kościoła, 

wysuwał roszczenia jurysdykcyjne wobec diecezji polskich, nie uznając metropolii 

gnieźnieńskiej. Umarł 6 czerwca 1134 roku. Kanonizowany w 1582 roku. Jest 

patronem Pragi, zakonu norbertanów, sióstr norbertynek oraz wszystkich wspólnot 

jego imienia. 

W IKONOGRAFII ukazywany jest św. Norbert w stroju biskupim, w mitrze, z 

krzyżem w dłoni. Jego atrybutami m. in. są: anioł z mitrą, diabeł u stóp, gałązka 

palmy, kielich, model kościoła, monstrancja, pająk. 

 

 



Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Tak mówi Pan: 

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni 

będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem 

Pana, Boga twego. 

Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój 

sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani 

przybysz, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczęli twój niewolnik i twoja 

niewolnica, jak i ty. 

Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, 

Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, 

strzec dnia szabatu». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych 

sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. 

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa 

przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się 

zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz 

nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy 

nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym 

ciele. 

Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, 

aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. 

 Humor 

- Kupiłem sobie wczoraj antyradar. 
- I jak? 
- Zorientowałem się, że ma homologację drogówki... 
- Jak to?! 
- ...gdy trzysta metrów przed ich zasadzką zaczął gadać: Szykuj pieniądze! Szykuj 
pieniądze! 

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, 
że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć człowieka. Pomimo, że 
jest taki wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież 
Jonasz został połknięty przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to 
fizycznie niemożliwe.  
Na to dziewczynka:  
- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza.  
- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel.  
- Wtedy pan go zapyta! 


