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 EWANGELIA NA JEDENASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                   Mk. 4,26-34 

Przypowieść o ziarnku gorczycy   

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i 
rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem 
kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza 
sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub 
w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je 
wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta 
i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne 
gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał 
wszystko swoim uczniom.  

� ●  

„Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom” Pan wybiera sobie spośród ludu 
zaufanych naśladowców. Powierza im tajemnice królestwa Bożego, którego jest 
Założycielem. Z maleńkiego ziarenka Dobrej Nowiny staje się ono wielką wspólnotą 
Kościoła. My go tworzymy. Boże Słowo bowiem „kiełkuje i rośnie”, wydając piękny plon 
naszego dobrego życia i czynów, które są świadectwem naszej nieustannej współpracy z 
łaskawym i miłującym nas Bogiem Ojcem. Mamy do Niego dostęp przez Syna w Duchu 
Świętym. 

 

 

         
W minionym tygodniu odbyła się promo-     św. Ksiądz Krzysztof udziela Komunii św. 
cja ministrancka /na zdjęciu Ksiądz              dzieciom rocznicowym. 
Waldemar zakłada komżę nowemu 
Ministrantowi/ oraz Rocznica Komunii 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 
2. W czwartek, tj. 18 czerwca w Oktawę Bożego Ciała Msze św. będą sprawowane 
    o godz. 12.00 i 18.00. Po procesji /o g. 12.00/ i błogosławieństwie eucharystycznym 
Ksiądz błogosławi przyniesione przez nas wianki splecione z pierwszych kwiatów i ziół 
leczniczych. Wraz z kapłanem będziemy prosić Boga, aby swą wszechmocną opieką 
otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać 
obfite owoce i plony. 
3. W związku z zakończeniem roku szkolnego zapraszamy do Sakramentu Pojedn. 

17.VI /środa/        od godz. 16.30 uczniów Gimnazjum; 
18.VI /czwartek/  od godz. 16.30 uczniów Szkoły Podst. 

4. Msza św. kończąca rok szkolny będzie sprawowana 19.VI br. 
    o godz. 12.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej; 
    o godz. 13.00 dla uczniów Gimnazjum /obecność przyg. się do Sakr. Bierzmowania 
                                                                      obowiązkowa/. 
 

� ●   
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU 

  Patrycję Goleń – niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy  
                                        i miłości. 

� ●   
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Mateusz Dereń, kaw. z par. tut. i Agnieszka Chrzanowska, panna z Tomaszowa Maz.; 
Daniel Niewola i Grażyna Bartosik – oboje z par. tutejszej. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem. 
- Gdzie pan jedzie? - Pyta go inny podróżny. 
- W podróż poślubną... 
- A gdzie żona?! 
- Ona już była... 
 
Gość do kelnera:  
- Poproszę befsztyk.  
- Nie ma.  
- Poproszę kotlet schabowy.  
- Nie ma.  
- To może jajecznicę. 
- Nie ma.  
- W takim razie proszę mój płaszcz!  
Kelner spogląda na wieszak i mówi:  
- Przykro mi, ale też już nie ma. 
 
 



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK 15. 06. 2009. 
18.00 Za +Helenę w 10 rocz. śm. i Tadeusza Adamowiczów oraz Zdzisławę i  
 Mirosława Studzińskich. 
 
                                                       WTOREK 16. 06. 2009 
18.00 Za +Stanisława Pasika w 7 rocz.śm, Jana i Mariannę oraz Jana i Zofię Grzelków  
 i cr Grzelków. 
                                                                 ŚRODA 17. 06. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże Błog i zdrowie dla Genowefy Staruch w 82 rocz. urodzin. 
          Za +Tadeusza i Grażynę Rybaków, teściów, rodzeństwo i rodziców 
  Marcjaników; 
       +Leopolda Boneckiego, Krystynę, rodziców, oraz Wacława Błazińskiego; 
       +Władysława Wojciechowskiego (int. od Ireny i Andrzeja Miniaków); 
       +Józefę, Franciszka, Wacława i Jana Nowocinów, Genowefę i Edmunda  
  Łupińskich; 
        +Mariusza Kościechę, rodzinę Kowalczyków i Sygitowiczów; 
        +Czesława Dulembę w 21 rocz. śm. 
        +Janinę Miksa; 
        +Jana w 45 rocz.śm. i cr. Rybaków i Adamców; 
        +Marcjannę, Piotra, Jana i Władysława Włodarczyków oraz Aurelię i 
  Stanisława Kutów. 
                                                      CZWARTEK 18. 06. 2009 

OKTAWA BO ŻEGO CIAŁA 
12.00 Za +Helenę i Wojciecha Bisów, Grzegorza i Józefa oraz Janinę i Władysława 
  Skonecznych. 
18.00 Za +Edwarda Kowalczyka i cr Tworskich; 
 
                                                      PIĄTEK 19. 06. 2009 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERA PANA JEZUSA 
12.00 Msza św. w int. uczniów Szkoły Podstawowej. 
13.00 Msza św. w int. uczniów Gimnazjum. 
18.00 Za +Stanisława Dąbrowskiego w 2 rocz.śm., oraz Władysława Rogulskiego. 
  
                                                     SOBOTA 20. 06. 2009 

NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 
18.00 Za +Władysława Przybyłka. 
                                                      NIEDZIELA 21. 06. 2009. 
  9.00 Za zmarłych Parafian.  
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Rafała Trzonka w 18 rocz.urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Mirosławy i Dariusza Skorzyckich z racji 
                   15 rocz. ślubu i ich dzieci.  
18.00 Za +Jana i Tadeusza Lipskich oraz dziadków Lipskich i Jankowskich.  
 


