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EWANGELIA NA DZIEWI ĄTĄ  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                    Mt 7,21-27 
 
 
 

Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: 
Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w 
owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego 
imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i 
nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy 
oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, 
którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów 
moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 
wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On 
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto 
tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z 
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na 
ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. 
 
 

��� 
 

Nieszczęśni są ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, lecz nie praktykują. 
Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, podobni są do ludzi, którzy stawiają dom 
na piasku. Na końcu swego życia mogą usłyszeć od Pana Jezusa: “Nie znam 
cię”. Jednak jeszcze większe zaskoczenie może czekać tych, którzy 
praktykuj ą, lecz nie wierzą. Przeświadczeni o swej doskonałości, 
zapominają, że także oni zgrzeszyli, a usprawiedliwienie, które otrzymują, 
jest darmowym darem Boga, a nie nagrodą za przyzwoite życie. 

 

 



 
OGŁOSZENIA 

1.W najbliższy czwartek tj. 5 czerwca zapraszamy czcicieli Ojca Pio na  
    Mszę św. o godzinie 17:00. 

    2.W dniu 6.06 z racji pierwszego piątku miesiąca zapraszamy do  
        sakramentu pojednania od godz. 17:00 /zwłaszcza dzieci  
        I Komunijne/. 
    3.  Majówka rodzinna została przeniesiona na 14.06 /sobota /. 

��� 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU P RZYJĘLI ŚMY 

Annę Wieprzkowicz – niech Bóg prowadzi Ją przez życie drogą wiary, prawdy 
                                       i miłości. 

��� 
Otwarcie nowego bezpiecznego przejazdu. 

/szkoda, że przy świetle księżyca/ 

       
 

☺☺☺ 
 

Dwóch kolegów śpi pod namiotem, nagle jeden budzi drugiego i mówi: 
- Co widzisz? 
- Niebo i gwiazdy. 
- Co to oznacza? 
- Że jutro będzie ładna pogoda. 
- Ty głupku. To oznacza, że nam namiot ukradli! 
 
Kierownik do pracownika: 
- Panie Kowalski, ja już nie mam do Pana siły! Wszystko Pan robi wolno, wolno 
pracuje, wolno mówi... 
Czy jest jakaś rzecz, którą robi Pan szybko? 
- Tak... szybko się męczę. 

 
 
 



 
 
 

.INTENCJE 
  
                                                PONIEDZIAŁEK  02. 06. 2008. 
18.00 Za +Grażynę Rybak. 
19.00 Za +Leopolda Boneckiego, rodziców oraz Wacława Błazińskiego 
          i Bronisława Miksę. 
                                                        
                                                        WTOREK 03.06. 2008 
18.00 Za +Ignacego, Antoninę i Jana Cabałów. 
19.00 Za +Janinę Andrzejewską /int. od chrześnicy Janiny z rodz./. 
                                                               
                                                                  ŚRODA 04. 06. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
 Za +Janinę Bąbol, Felicję Stanisławską, Tadeusza Szydłowskiego; 
 +Zygmunta Galińskiego /int. od syna Mariana/; 
 +Wacława Andrzejewskiego /int. od syna Henryka z rodz./; 
 +Stanisława i Mariannę Sawickich; 
 +Helenę Wąsowicz /popogrzebowa/; 
 +Annę Rogulską /int. od synowej Krystyny z rodz./. 
                                               
                                                       CZWARTEK 05. 06. 2008 
17.00 Msza św. czcicieli Ojca Pio. 
18.00 Za +Stanisławę Olczak i Jana oraz cr. Olczaków, Haraśnych i Pasików. 
 

PIĄTEK 06. 06. 2008 
17.00 Spowiedź. 
18.00 Za +Mariannę w 7 rocz. śm., Zdzisława i Henryka Niedźwiedzich oraz Annę 
          i Jana Kołodziejów i dziadków Niedźwieckich. 
      
                                                                SOBOTA 07. 06. 2008 
17.00 Ślub Ewy Woźniak i Kamila Leszczyńskiego. 
18.00 Za +Józefę i Józefa Galińskich oraz Zofię i Jana Gierachów. 
18.30 Za +Bolesława i Stanisławę Wójciaków, Bronisława i Helenę Szadkowskich. 
19.00 Za +Czesława Golenia w 7 rocz. śm. i cr. Goleniów i Boneckich. 
                                                       

      NIEDZIELA 01. 06. 2008. 
  9.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka w 10 rocz. śm. oraz Jana i Juliannę Marczyńskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Apolonii i Kazimierza Skonecznych z racji 55 rocz. 
          ślubu oraz Janiny i Karola Baut w 18 rocz. ślubu. 
18.00 Za + Grzegorza Żurańskiego w 3 rocz. śm. 
 
 
 


