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                              Dziesiąta  Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się 

nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono 

bowiem: «Odszedł od zmysłów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy 

złych duchów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać 

Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się 

ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli 

więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z 

nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie 

zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 

dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy 

nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma 

ducha nieczystego». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni 

wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 

 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i 

ukryłem się». 

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci 

zakazałem jeść?» 

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego 

drzewa i zjadłem». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś? 



Intencje mszalne 
 

Poniedziałek 07. 06. 2021  
18. 00 Za + Irenę Kansy – od rodz. Staisz 

  

 Wtorek 08. 06. 2021 – św. Jadwigi Królowej 

18. 00 Za + Annę Kunicką – msza św. ofiarowana od Marii i Stanisława Franczak ze 

Słopnic Górnych 

18. 30 Katecheza dla kandydatów do bierzmowania dla klas VII SP 

 Środa 09. 06. 2021 – św.Efrema diakona i dra K. 
18. 00 Za + Marię Obłoza w dniu urodzin 

 Czwartek 10. 06. 2021 – I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 O nowe i liczne powołania do Służby Bożej 

17. 00 Godzina Święta 

18. 00   Za + Jerzego, za ++ rodziców i pokr. i dusze czyścowe 

 Piątek 11. 06. 2021 – Najświętszego Serca Pana Jezusa - 

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

naszego Kościoła i za Chorych 
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA; Dz.błag.do B.OP.MBNP.  

z podz.za łaski , o zdrowie, Boże błog. w pew.int. z okazji urodzin 

 Sobota 12. 06. 2021 – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 
17. 30 Okazja do Spowiedzi św. 

18. 00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

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

i Zuzannę Murek i d. op 

- Za ++ Józefa, Anastazję Sbilut, ++ synów Gerarda, Rudolfa, Joachima, 

wnuka Innocentego, zięcia Jerzego i Manfreda i za ++ z pokr.Sbilut, Krupop i 

za ++ Kapłanów 

- Za + Zofię Majer jej męża, rodziców i brata, pokr.Krupop i za ++ Kapłanów 

- Za ++rodziców Elżbietę i Alfonsa Passon, + brata Piotra, pokr. z obu stron  

- Za + + Leonię i Jerzego Lew w rocznicę śm., za ++ Martę, Władysława, 

Ryszarda Sośniak, pokr. i d.op  

- Za ++Annę i Franciszka Siekierka, synów Waltra i Piotra 

- Za ++ Martę, Jana Jambor, córkę Teresę i zięciów Ryszarda i Joachima i 

d.op 

 Niedziela 13. 06. 2021 – XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Józefa Wicher w I r. śm. za jego 



rodziców,teściów i krewnych 

10. 30 Za + Klarę Morciniec jej męża, córkę Hildegardę, synów Henryka i Pawła 

 i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 

   20.00 

Za + matkę Otylię jej rodziców, rodzeństwo, oraz za ++ Annę, Jana Siekierka, 

dwóch synów i d. op. 

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ 

 

  

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą co miesięczną kolektę parafialną inwestycyjną-gospodarczą 

na spłatę elewacji naszego kościoła. Wpłynęło na ten cel 4404 zł 94 gr. i 1 Euro 

2. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Kurii Seminarium 

Duchownego 

3. W piątek (11 czerwca) uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Dzień 

diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów 

4. W przyszłą niedzielę 13 czerwca zapraszam na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

o godz. 20.00 ( z czytaniem zalecek) z procesją fatimską 

5. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

6. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy pracowali na cmentarzu przy pracach 

porządkowych oraz przy wznoszeniu czwartkowych ołtarzy 

 

 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego 

przemówiłem», my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił 

Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 

Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się 

Bogu na chwałę. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek 

zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie 

bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, 

którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co 

widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 

będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 

 

 



 

 

                                   Wspomnienie świętych 
Św. Jadwiga, królowa urodziła się 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla Węgier 

i Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu odziedziczyła tron Polski. W wieku 10 lat została 

koronowana 16 października 1384 roku. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat została 

zaręczona z Wilhelmem, synem cesarza Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm 

pojawił się w Krakowie, pragnąc poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości i uczucia, jakim 

darzyła go młodziutka królowa, musiał jednak opuścić Kraków. 

W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich 

rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej 

Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. 

Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego), odbyła się w katedrze 

królewskiej 18 lutego 1386 roku. Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Królowa stała 

się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. 

Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Wojciech 

Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien czas był kanclerzem królowej, 

zapisał: “Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, 

postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych.” Poprzez akt fundacyjny 

i testamentalny zapis na rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zmarła, wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 roku w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku 

w katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci 

błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją 

w 1997 roku. 

 

Efrem, diakon, doktor Kościoła urodził się około 306 roku w Nisibis 

(Mezopotamia). Jako nauczyciel przyjął święcenia diakonatu. Gdy w roku 363 

miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Był wybitnym egzegetą, 

kaznodzieją. Jego spuścizna literacka – pieśni, poematy, hymny, komentarze – 

wskazująca na rozległą kulturę teologiczną, jest ogromna. W wielu tekstach 

wyraża przywiązanie i cześć do Matki Bożej. Nazwano go “harfą Ducha 

Świętego”. Z utworów pełnych żarliwości i poetyckiego natchnienia wyłania się 

osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej pobożności. Jest największym poetą 

syryjskim, jednym z największych poetów chrześcijańskich. 

Zmarł 9 czerwca 373 roku. Jest patronem Asturii. 

W IKONOGRAFII św. Efrem przedstawiany jest w stroju mnicha lub diakona. 

Jego atrybutem jest księga lub zwój oraz krowa. Rzadko występuje w sztuce 

religijnej zachodniej. 

 


