
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 

 
 
 
 
 
 

    NR 38; XI Niedziela Zwykła- 17 Czerwiec 2018 
             Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34 
 

 
 

    

  
 Bóg sprzeciwia się pysznym i 
upokarza ich, aby przez słabość ludzką tym 
jaśniej okazała się Jego boska wszechmoc. 
Tak właśnie, kiedy Izrael wynosił się z 
przywilejów swojego wybrania. Bóg go 
umartwił i napoił goryczą, sprawiając, że 
przez wygnanie i niewolę stał się tylko 
„resztą” ludu ubogiego, pokornego, 
wzgardzonego. Właśnie do tej „reszty” 
zwracają się prorocy, aby utrzymywać w nich 
żywe nadzieje w obietnice Boże. Ezechiel 
więc mówi o „gałązce”, którą Bóg ułamie z 
mocnego i zdrowego cedru, by przeszczepić 
go „na wysoką górę”. Gałązka wypuści pędy, 
rozrośnie się do tego stopnia, że „wszystko 
ptactwo pod cedrem zamieszka” (Ez 17, 22-
23). Proroctwo mesjańskie wiążące się z proroctwem Izajasza: 
„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia” 
(11, 1). Jak Bóg obiecał, Zbawiciel przyjdzie do Izraela, nie do Izraela 
mocnego i wspaniałego — wielkiego cedru — lecz pokornego i 
wiernego, to jest do Najświętszej Panny Maryi; z Niej wyjdzie „mała 
gałązka”, z której weźmie początek nowy Lud Boży.  
 W takim stylu Bóg działa dalej na świecie, by odnowić swoje 
królestwo i zbawić ludzi. Pomija wielkich i mocnych i posługuje się 
istotami i rzeczami pokornymi, małymi: tak jak małe jest nasienie 
rzucone w rolę, jak mało znaczące jest ziarno gorczycy. Jezus posłużył 
się właśnie tymi obrazami, aby dać zrozumieć, że królestwo Boże nie 

Intencje mszalne: 18.06 - 24.06  

 
 
 

Poniedziałek, 18 czerwiec 2018  
700  śp. Łucja Pilaszek 
1800  śp. Stanisława(k) Smilgin 
1800 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosł. dla Alicji i Tomasza 
Breczko oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji   
Wtorek, 19 czerwiec 2018   
700 śp. Michał Śliwka   
1800  śp. Antoni, Agnieszka, Jan 
1800 śp. Piotr Jewasiński (2 rocz.) 
Środa, 20 czerwiec 2018  
700   śp. Maria Zamłyńska 
1800 śp. Genowefa, Jóżef, Czesław oraz rodzice z obojga stron 
1800 śp. mąż Władysław oraz syn Mirosław 
Czwartek, 21 czerwiec 2018  
700 śp. Monika Wiśniewska  
1800  śp. Alicja Markiewicz 
Piątek, 22 czerwiec 2018   
700  śp. Renata (9 rocz.), Tadeusz, Ryszard i rodzice z obojga stron  
1800 śp. Stanisława(k) Smilgin (30 dzień po pogrzebie) 
Sobota, 23 czerwiec 2018   
700  
1800 śp. Elżbieta 
Niedziela, 24 czerwiec 2018 – Odpust parafialny   
800 śp. Janina Prątnicka 
800 śp. Julian Waliński (10 rocz.) 
930 śp. Dorota Wojtkiewicz (7 rocz.), Zbigniew, Anna, Stanisław 
1100 Dziękczynna w 20 rocz. urodzin Damiana 
1230 Dziękczynna z okazji 25 lecia sakramentu małżeństwa  Doroty i 
Leszka Wilk 
1230 śp. syn Janusz Laszczak (24 rocz.) 
1800 śp. Helena i Jan Brzozowscy, Zofia i Edmund Topolscy 

Otwórz, Panie, nasze serca, a przyjmiemy Twoje 
słowo 

Kalendarz 
liturgiczny: 

21 VI – Św. Alojzy 
Gonzaga 

24 VI – narodzenie 
św. Jana 
Chrzciciela 

„Kto Mi służy uczci go 
Mój Ojciec”  

(J12, 26) 



jest rzeczywistością imponującą siłą czy widzialną wielkością, lecz 
rzeczywistością ukrytą, zasianą w sercach pokornych, która jednak ma 
niepojętą żywotność i siłę rozrostu. Człowiek nie może zdać sobie z tego 
sprawy, podobnie jak wieśniak nie może skontrolować, w jaki sposób 
ziarno wrzucone w ziemię kiełkuje i się rozrasta; chociaż wzrost jest 
pewny, on „nie wie”, w jaki sposób się dokonuje. 
 Przypowieści ewangeliczne o nasieniu i ziarnie gorczycy (Mk 4, 
26-34), będąc wezwaniem do pokory, jedynej odpowiedniej gleby dla 
rozwoju królestwa Bożego, wzywają również do zdrowego optymizmu 
opartego na nieomylnej skuteczności działania Bożego. Aczkolwiek 
ludzie stali się do tego stopnia przewrotni, że zaprzeczają istnieniu Boga 
uważając, że „Bóg umarł”, i postępują tak, jakby nie istniał, to przecież 
On jest zawsze obecny i działa w historii ludzkiej, nie przestając siać 
ziaren swojego królestwa. Sam Kościół, współpracując nad tym 
zasiewem, bardzo często nie ogląda owoców; lecz jest pewien, że 
kiedyś kłosy dojrzeją. Tymczasem należy wyczekiwać cierpliwie godziny 
naznaczonej przez Boga, jak rolnik oczekuje bez niepokoju, aby zima 
minęła i ziarno zakiełkowało. Należy oczekiwać, przyjmując w pokorze, 
że się jest „ziarnem gorczycy”, „małą trzódką”, która nie pragnie stać się 
narodem mocnym i wspaniałym. To, co dotyczy Kościoła, dotyczy także 
poszczególnych chrześcijan. Również w sercu człowieka królestwo 
Boże, świętość, rozwija się w sposób tajemniczy; nie należy zniechęcać 
się, jeśli mimo powtarzanych wysiłków człowiek pozostaje stale słaby i 
ułomny. Trwając w wysiłkach, należy ufać tylko Bogu, ponieważ tylko On 
może pracę człowieka uczynić skuteczną. 
 
 

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa  

 
 
 

Kult Serca Jezusowego odwołuje się do dwóch szczególnie znaczących 
ewangelicznych wydarzeń: (J 13,23) gest ukochanego ucznia(Jana), który 
opiera głowę na piersu Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy, oraz moment 

kiedy żołnierz włócznią przebija bok Zbawiciela (J 19,34). W pierwszym z 
wydarzeń widzimy pociechę, jakiej Chrystus udziela w przeddzień swej 

śmierci. W drugim – cierpienie wywołane grzechami ludzkości. 
Te dwie relacje z Ewangelii przygotowują nas do apelu, jaki w 1675 roku 

Jezus skierował do św. Małgorzaty Marii Alacoque: 
Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Od większości nie otrzymuję nic 
prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności. 

Proszę cię, aby pierwszy piątek po oktawie święta Bożego Ciała był 

szczególnym świętem ku czci Mojego Serca; aby w tym dniu przyjmowano 
Komunię Świętą i aby w pokutnym akcie czyniono Mojemu Sercu 

odpowiednie zadośćuczynienie za wzgardę, jakiej doznało w czasie, gdy 
przebywało wystawione na ołtarzach. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy 
się, aby wylać obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą 

Mu oddawać tę boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu 
oddawana. 
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Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Trwa miesiąc czerwiec i nasza codzienna modlitwa litanią do 
Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe 
codziennie po wieczornej Eucharystii. 

 W sobotę obchodzimy Dzień Ojca. Niech Bóg błogosławi i 
umacnia wszystkich ojców w ich służbie dzieciom. Zmarłych 
niech obdarzy życiem wiecznym. 

 Za tydzień [w niedzielę] przypada Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela oraz imieniny ks. bp. Jana Styrny. 
Dostojnego Solenizanta otoczmy naszą serdeczną modlitwą.  

 Aż do 24 czerwca trwa w naszej parafii Nowenna do bł. Doroty, 
w której polecamy opiece naszej Patronki wszystkich parafian, 
wszystkie nasze troski a jednocześnie przygotowuje nas do  
uroczystego dnia Odpustu ku czci bł. Doroty.  W przyszłą 
niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową w naszej 
parafii. Główne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godzinie 
12:30 po której rozpocznie się festyn parafialny. Będzie to czas 
wspólnej zabawy dla naszcyh rodzin. Wspólnoty naszej parafii 
przygotowują różne konkurencje, zabawy, wspólny śpiew, 
będzie również i poczęstunek. Można zabrać sportowe ubranie 
ze sobą.  Zapraszamy chętne osoby do włączenie się w 
przygotowania. Niech to będzie nasze wspólne dzieło 
(Chętnych zapraszamy do zakrystii). 

 Ojciec Święty Franciszek odwiedzi siedzibę Światowej Rady 
Kościołów (ŚRK) jako trzeci papież. Czym jest Rada? 
Dlaczego Kościół katolicki do niej nie należy? A także o 
najnowszych odkryciach na Marsie – w dzisiejszym numerze 
„Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do lektury! 
 

Por.O.Gabriel 


