
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 

 
 
 
 
 
 

   NR 36; IX Niedziela Zwykła- 03 Czerwiec 2018 
          Pwt 5, 12-15; Ps 81; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6 
 

 
 

    

  
.  
 Święcenie dnia Pańskiego zajmuje w Piśmie świętym miejsce 
uprzywilejowane. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Będziesz 
uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Bóg, Sześć dni 
będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu 
jest szabat twego Boga" (Pwt 5, 12-14). „Święcić" szabat znaczy 
oddzielić go, odróżnić od innych dni i poświęcić go Bogu. Nieco dalej 
tekst święty podsuwa inny jeszcze sposób: pamiętać o wielkich 
dobrodziejstwach Bożych dla swego narodu, wśród których na 
pierwszym miejscu stoi „pascha", czyli uwolnienie z niewoli egipskiej. 
Wyrazem tej pamięci powinno być dziękczynienie oraz odnowienie 
obietnicy wierności Bogu.  
 W Nowym Testamencie dawną paschę zastępuje no¬wa: 
tajemnica paschalna Chrystusa; dawna zaś sobota ustąpiła miejsca 
niedzieli, która jest błogosławionym dniem Zmartwychwstania. 
Znaczenie niedzieli chrześci¬jańskiej polega właśnie na tym, aby 
obchodzić „pamiątkę" Paschy Jezusa, tajemnicy miłości i zbawienia, 
składając dzięki Najwyższemu przez Ofiarę eucharystyczną, ośrodek i 
najwyższy akt kultu. Powstrzymanie się od codziennych prac nie 
wyczerpuje jeszcze przykazania święcenia świąt, lecz jest zwykłym 
wstępem, aby człowiek wolny od wykonywania codziennych zajęć 
życiowych mógł łatwiej oddać się rozmowie z Bogiem, przypomnieć 
sobie Jego miłość i łaski, rozpalić się pragnieniem i nadzieją dóbr 
wiecznych, umocnić duszę rozważaniem słowa Bożego, nabrać nowego 
zapału na drodze, która wiedzie do ojczyzny. Kiedy niedziela traci to 
znaczenie religijne, przestaje być „dniem Pańskim", a często staje się 
dniem, w którym człowiek oddaje się przyjemnościom według własnego 

Intencje mszalne: 04.06 - 10.06  

 
 
 

Poniedziałek, 04 czerwiec 2018  
700  śp. Michał Śliwka 
1800  śp. Grażyna Ulatowska 
1800 śp. zmarli z rodziny Chodyl i Łojko  
Wtorek, 05 czerwiec 2018  - Pierwszy Wtorek Miesiąca  
700 o powrót do zdrowia dla Jerzego i Tomasza 
1800  śp. Jadwiga Stasiak (12 rocz.) 
Środa, 06 czerwiec 2018  
700    
1800 śp. Czesław Filipowicz (30 dzień po pogrzebie) 
Czwartek, 07 czerwiec 2018 – Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700 śp. Antonina(k) Grabowska ( 30 dzień po pogrzebie) 
1800  śp. Maria Dranikowska (30 dzień po pogrzebie) i Zenon 
Dranikowski (20 rocz.) oraz Stanisław Zakrzewski (3 rocz.) 
Piątek, 08 czerwiec 2018  - Uroczystość Serca Pana Jezusa 
700   
1800 śp. Maria Dranikowska 
Sobota, 09 czerwiec 2018  - wspomnienie Serca Maryi 
700  
1800 o odnalezienie drogi życiowej dla Rafała (z okazji urodzin) 
1800 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej dla Doroty i Sebastiana Bugajskich (w 10 rocz. ślubu) i dla synów 
Niedziela, 10 czerwiec 2018   
800 śp. Maria Dranikowska 
800 o Boże błogosł. i Dary Ducha Świętego dla Marty i Michała 
930 śp. Irena Mazurek (1 rocz.)   i Franciszek Mazurek (21 rocz.)  
930 śp. Jan Połomka (5 rocz.) 
1100 o Boże błogosł. dla Agaty (4 rocz. urodzin), Jagodzi, Zosi (dzieci) 
1100  śp. Maria, Jan, Henryk, Stanisław, babcia i dziadek z rodz.Robak 
1230 w intencji wspólnoty „Domowego Kościoła” 
1230 śp. zmarli z rodz. Demkowicz; Mikołaj, Maria, Edward, Piotr, Anna 
1800 śp. Grzegorz i Barbara Niedziela 

"Radośnie śpiewajmy Bogu, naszej mocy, 
wykrzykujmy Bogu naszemu" (Ps 81, 2) 



widzimisię, lub też spoczynek świąteczny zostaje sprowadzony do 
czczej rutyny, jak to się stało z żydowską sobotą. 
 Jezus, odnawiając dawne prawo, potwierdził swoją władzę 
również odnośnie do szabatu. Biorąc w obronę uczniów, którzy w dzień 
szabatu zrywali i łuskali kłosy, by zaspokoić głód, powiedział: „Szabat 
został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 23 
27). Ma on na celu głównie dobro duchowe człowieka., osiągalne przez 
żywsze obcowanie z Bogiem w czynnościach kultowych, nie tylko 
indywidualnych, lecz również wspólno¬towych; ma też na celu dobro 
materialne zapewniając człowiekowi słuszny wypoczynek oraz 
pozwalając oddawać się uczynkom miłości na rzecz bliźniego. Jezus, 
ogłaszając się „Panem szabatu", uwalnia go od małostkowego 
tłumaczenia faryzeuszów, a równocześnie upomina uczniów, aby 
korzystali zeń z odpowiednią swobodą, lecz zawsze zgodnie z Jego 
nauczaniem i przykładem. On sam nie waha się właśnie w szabat 
uzdrowić człowieka, „który miał uschłą rękę" (Mk 3, 7). I dokonuje tego 
mimo wrogiego usposobienia faryzeuszów, by wykazać, że nie tylko 
wolno czynić dobrze w dzień szabatu, lecz że właśnie dobre uczynki dla 
przyniesienia ulgi cierpiącym braciom winny dopełniać uświęcenia dnia 
Pańskiego. 

 
 
 
 

Proste nabożeństwo do Ducha Świętego (Część 2)  

 
 
 

3. Z tekstów bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego  

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał 
Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie 

przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli 
będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie 
w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w 
ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy 
kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, 
uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy 
św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w 

sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć 
chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, 

którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i 
którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie 

doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w 
ciemnościach”. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Zapraszamy w miesiącu czerwcu na nabożeństwa ku czci Serca 
Pana Jezusa codziennie po wieczornej Eucharystii. Trwamy w 
Oktawie Bożego Ciała więc po nabożeństwie procesja 
eucharystyczna wokół kościoła (do czwartku włącznie). 

 W najbliższy Pierwszy Wtorek Miesiąca zapraszamy na 
Eucharysię z formularza o Duchu Świętym, którą 
wprowadziliśmy w naszej parafii zgodnie z objawieniami. Dziś 
również w biuletynie 2 cześć opisu tych objawień. 

 W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Uroczystość znosi obowiązek postu piątkowego. W 
sobotę przypada liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca 
Maryi. Zapraszamy na Uroczystą Eucharystię. 

 W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca. 
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 
17:00 i na Eucharystię. Modlimy się tego dnia o nowe i święte 
powołania do służby Panu Bogu. 

 W dzisiejszą niedzielę mija termin dostarczenia kart 
kolonijnych dzieci, które udają się na wypoczynek wakacyjny z 
naszą parafią. 

 Organizowana jest pielgrzymka rowerowa do Częstochowy na 
Jasną Górę w dniach od 5 – 11 sierpnia. Szczegółowe informacje 
na informatorach znajdujących się przy wyjściu z kościoła i w 
gablocie. Informacje również pod numerem telefonu: 
515 164 250. 

 Parafia św. Brata Alberta zaprasza na X Forum Rodziny, które 
odbędzie się w dniach od 10 do 13 czerwca, pod hasłem: 
„Szczęśliwi bo razem”. Szczegóły na plakacie przed kościołem. 

 W przyszłą niedzielę taca inwestycyjna na rzecz naszego 
kościoła. 

 Z okazji Dnia Dziecka Caritas naszej parafii rozda dziś po Mszy 
świętej o godzinie 11:00 słodkości dla naszych dzieci. 

 W minionym tygodniu odeszła do wiecznośc: 
Śp. Łucja Pilaszek – lat 89, z ul. Morszyńskiej 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 
 

Por. O. Gabriel 


