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JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
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Z KSIĘGI EZECHIELAEz 17,22-24 

Tak mówi Pan Bóg: 

«Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych 

jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na 

wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i 

stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, 

wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo 

wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone 

usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. 

Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.» 

PSALM RESPONSORYJNYPs 92,2-3.13-16 
REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Dobrze jest dziękować Panu 

i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: 

z rana głosić Twoją łaskawość, 

a wierność Twoją nocami. 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 

rozrośnie się jak cedr na Libanie. 

Zasadzeni w domu Pańskim 

rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Nawet i w starości wydadzą owoc, 

zawsze pełni życiodajnych soków, 

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 

On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. 

REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN2 Kor 5,6-10 

Bracia: 

Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, 

jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie 

dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję. i chcielibyśmy raczej 

opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu 

podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy 

otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 

AKLAMACJAAp 1, 8 Alleluja, alleluja, alleluja 

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 4,26-34 

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 ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to 

pozwala, zaraz zapuszcza się 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 jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 

tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.» 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją] rozumieć. 

A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JÓZEF CAFASSO 
Pius XI nazwał go „perłą kleru Italii”, a św. Jan Bosco 
— jeden z jego wychowanków — „modelem życia 
kapłańskiego, nauczycielem kapłanów i ojcem 

ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą 
wątpiących, pociechą konających, dźwignią dla 
więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem 
wszystkich i wielkim dobroczyńcą ludzkości”. 

Urodził się w 1811 w Piemoncie, w Castelnuovo 
d'Asti. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił do 
niższego seminarium duchownego w Chieri, gdzie w 
1833 przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w 
turyńskim Instytucie Teologii Moralnej — kolegium 
założonym przy kościele św. Franciszka z Asyżu 
przez Alojzego Gualę. Józef był jego „oczkiem w 
głowie”, toteż nikogo nie zdziwiło, że z czasem objął 
katedrę teologii moralnej, a po śmierci Alojzego został 
rektorem Instytutu. Zdobył uznanie swoim prostym i 
ubogim stylem życia. Był znakomitym spowiednikiem, 
kaznodzieją i rekolekcjonistą, a zwłaszcza 
kierownikiem duchowym młodych kapłanów, którzy w 
konwikcie — wiodąc żywot wspólnie z profesorami — 

przygotowywali się do działalności duszpasterskiej. Ich charyzmatem miała być 
katechizacja zaniedbanej młodzieży, nawiedzanie chorych i więźniów, a także 
asystowanie skazańcom w ostatnich chwilach życia przed egzekucją. 

Żył w burzliwych czasach: w Rzymie powstała samozwańcza Konstytuanta, 
rebelianci ograniczali swobody Kościoła, likwidowali zakony, a papieża zmusili do 
ucieczki do Gaety. Zmarł w 1860, beatyfikował go w 1925 Pius XI, a kanonizował 
w 1947 Pius XII. Jest patronem więźniów i więzień, toteż jego wizerunek można 
spotkać w wielu włoskich zakładach karnych. Jest współpatronem Zgromadzenia 
Misjonarzy MB Bolesnej Pocieszenia. (uroczystość 23 czerwca) 

Il. ŚW. JÓZEF CAFASSO POCIESZAJĄCY SKAZAŃCA, 1960, pomnik w Turynie na miejscu wykonywania 
publicznych egzekucji, ufundowany przez więźniów włoskich 

 

Teraz "według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy"2 Kor 5, 7 i poznajemy Boga "jakby w zwierciadle, niejasno … po części"1 Kor 13,12. Wiara, która jest pełna 

światła dzięki Temu, w którego wierzymy, często 2846 jest przeżywana w ciemności. Może być wystawiona na próbę. Świat, w którym żyjemy, bardzo często 

wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia nas wiara. 309, 1502 Doświadczenia zła, cierpienia, niesprawiedliwości i śmierci wydają się zaprzeczać Dobrej 

Nowinie; 1006 mogą one zachwiać wiarą i stać się dla niej pokusą. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 164] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są codziennie 

bezpośrednio po Mszy św. o 18:00; w piątki z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną litanią 
do Serca Pana Jezusa. 

 22.VI (czwartek): Zakończenie oktawy Bożego Ciała. 
Poświecenie wianków podczas Mszy św. o 18:00. 

 23.VI (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Podczas nabożeństwa czerwcowego po Mszy św. o 18:00 
akt wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa. Za jego publiczne 
odmówienie w tym dniu, będąc w stanie łaski uświęcającej, 
uzyskuje się odpust zupełny. Można spożywać pokarmy 
mięsne. 

 23.VI (piątek): Zakończenie roku szkolnego 2005/06. 
 21.VI (środa): Spowiedź św. na zakończenie roku 

szkolnego od 17:00 do 18:00. 
 22.VI (czwartek): Msza św. dla III klasy gimnazjum na 

zakończenie nauki w tej szkole o 15:30 w kościele. 
 23.VI (piątek): Dziękczynna Msza Św. dla uczniów, 

rodziców i całego grona pedagogicznego szkoły w 
Słomczynie o 8:00 w kościele. 

 23.VI (piątek): Msza św. dla szkoły w Brześcach w 

budynku szkoły o 9:00. 
 23.VI (piątek): Mszy św. o 7:30 nie będzie. 

 24.VI (sobota): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Msze św. o 7:30 i 18:00. 
 24.VI (sobota): Rozpoczęcie pielgrzymki z naszej parafii do 

Rzymu, do grobu Jana Pawła II. Zbiórka pielgrzymów przed 
kościołem o 5:45. O 6:00 pakowanie autokaru i o 6:15 Msza 
św. przed wyruszeniem w drogę. Zachęcamy wszystkich 
pielgrzymów by na pielgrzymkę udali się w stanie łaski 
uświęcającej dla skorzystania z wszelkich łask możliwych do 

uzyskania w czasie pielgrzymowania do Wiecznego Miasta. 
Możliwość skorzystania ze spowiedzi codziennie pół godziny 
przed każdą Mszą św., a w środę także w czasie spowiedzi 
młodzieży. 

 W tym roku w okresie wakacyjnym – na próbę – 
odprawiana będzie Msza św. o 10:30. Porządek nabożeństw 
będzie więc taki, jak w ciągu całego roku. Natomiast 
spowiedź - tylko pół godziny przed każdą Mszą św. W czasie 
Mszy spowiedzi nie będzie. W związku z tą zmianą są 
jeszcze wolne intencje na Msze św. o 10:30. Chętnych 
zapraszamy do zakrystii. 

 10 ministrantów z naszej parafii wzięło 10.VI (sobota) udział w 
zawodach sportowych organizowanych dla służby 
liturgicznej naszej Archidiecezji. Podczas tej rywalizacji 
ministranci wywalczyli jedno I-sze, jedno II-gie i dwa III-cie 

miejsca. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 Chrzty w czerwcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.VI na sumie 

o 12:00. 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Radosław WILCZAK, kawaler z parafii św. Józefa w 

Konstancinie-Jeziornej, i Paulina PARADOWSKA, panna z 
Łęgu, parafia tutejsza 

Zapowiedź I: Adam Bogdan WOJTUNIK, kawaler z parafii NMP 

Królowej Pokoju w Baniosze, i Iwona STAROS, panna z 
Brześc, parafia tutejsza 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną. 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszego grona: 

śp. Józef KORNAS, † 11.VI.2006, l. 74 
 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie! 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
Starożytność chrześcijańska czciła miłość Chrystusa przedstawioną w 

obrazie Serca Jezusa w Dobrym Pasterzu. Kult miłości ofiarnej i wiernej aż 

do końca nawiązywał do perykopy Janowej o otwartym boku Jezusa7, 37; 19, 

34. W wiekach średnich przejawia się on w kulcie Jezusowych ran, 

ukoronowanej cierniami głowy Jezusa. Rozwinął się szczególnie w kręgach 

mistyków: Bonawentury (†1274), Mechtyldy z Magdeburga (†1282), 

Gertrudy z Helfta (†1302), Henryka Suzo (†1366), Katarzyny ze Sieny 

(†1380). Wśród mistyków, którzy wnikają duchowo w ranę Serca 

Jezusowego, lub którym nasz Zbawiciel ukazuje swoje Serce w XV w. znaj-

dują się Ludwina z Schiedam (1380-146?), Katarzyna Bolońska (1413-

1463), Franciszka Rzymianka (1384-1440), i Joanna Francuska (1464-

1505). 

Najżarliwszym apostołem nabożeństwa do Najświętszego Serca był św. 

Jan z Eudes. W tym celu ułożył Mszę i Oficjum, które nakazał odprawiać. 

Jako spowiednik był związany z św. Marią Małgorzatą Alacoque, w której 

wizjach odczytywano pragnienie ze strony Jezusa specjalnego święta ku 

czci Miłości personifikowanej w Bożym Sercu. Atakowany i prześladowany 

bronił nabożeństwa, głoszonego w swoim dziele: „Serce przedziwne 

Najświętszej Matki Bożej”, którego dwunasta księga cała jest poświęcona 

Najświętszemu Sercu. Pisał: „Serce Jezusa jest sanktuarium i obrazem 

Boskiej doskonałości. Jest świątynią, ołtarzem i kadzielnicą Boskiej 

miłości (…) Jest to ognisko miłości oczyszczającej, oświecającej, 

uświęcającej, przemieniającej i ubóstwiającej”. 

Rozwój kultu Serca Jezusowego szczególnie zwalczali go teologowie 

oświecenia i janseniści. Jednakże nabożeństwo do Najświętszego Serca 

nie jest jakąś dewocją, spełnianiem małych i łatwych praktyk pobożnych, 

mało mające wspólnego z Ewangelią. Pius XII w encyklice „Haurietis 

Aquas”15 maja 1956 odpowiadał: „kult Najświętszego Serca Jezusa jest 

najskuteczniejszą szkołą miłości Bożej […] na której oprzeć się winno 

Królestwo Boże w pojedynczych duszach, w rodzinach i w narodach […]: 

‘Królestwo Jezusa Chrystusa bierze moc swoją i formę od Bożej miłości. To 

jest jego podstawą i celem: miłować w świętości, w ładzie i porządku; stąd 

wynikną następujące konieczne normy: doskonale spełniać swoje 

obowiązki - nikomu nie czynić żadnej krzywdy - uważać, że dobra ziemskie 

są niższe od dóbr Bożych - miłość Bożą stawiać ponad wszystko inne’Ex. Miss. 

Rom. Prćf. Jesu Chr. Regis”. 

W 1765 Klemens XIII zatwierdził święto i nabożeństwo do Najświętszego 

Serca, a w 1856 Pius IX rozciągnął je na Kościół powszechny. Leon XIII w 

1899 poświęcił całą ludzkość Sercu Jezusowemu. 

POCZET PRYMASÓW: STANISŁAW SZEMBEK (62) 
Urodzony w 1650, był synem Franciszka Szembeka herbu własnego, 

kasztelana kamienieckiego. Kształcił się w Krakowie, Rzymie. Kanonik 

przemyski, archidiakon zawichojski i oficjał krakowski, od 1690 sufragan 

krakowski. Zaufany doradca króla Augusta II, został w 1699 biskupem 

kujawskim i opatem komendatoryjnym mogileńskim. Od 1705 arcybiskup 

gnieźnieński. Wierny stronnik Augusta, za panowania Stanisława 

Leszczyńskiego został odsunięty od urzędu, który odzyskał w 1710. 

Odznaczał się dużą aktywnością w 

zarządzaniu metropolią, 

uczestnicząc jednocześnie w życiu 

politycznym. Chociaż popierał 

Augusta II, domagał się usunięcia 

wojsk saskich z kraju. Dbał o prawa 

i przywileje Kościoła. 

Od najdawniejszych czasów 

arcybiskup gnieźnieński (od XV w. 

prymas) był pierwszą w Polsce po 

królu osobą. Jako senator zajmował 

pierwsze miejsce po królu i nie 

wolno mu było ustępować go nawet 

nuncjuszom (gdy abp J. Wężyk to 

uczynił, został publicznie skarcony w 

konstytucji sejmowej z 1607). Miał 

ponadto obowiązek upominania 

króla, gdy ten prawo przekraczał. 

Był custos primum regum et 

plenipotentiarius Reipublicae 

("pierwszym stróżem praw i 

pełnomocnikiem Rzeczypospoli-tej")M. Kromer. Funkcję tę pełnił i Stanisław 

Szembek (oraz np. Stanisław Karnkowski), choć czynił to nader rzadko, by 

autorytetu królewskiego nie podważać. 

Szembek zmarł w Łowiczu w 1721, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej. 

IL. STANISŁAW SZEMBEK, portret wkomponowany w epitafium, wykonane przez Marcina 
SOKOŁOWSKIEGO, ufundowane w 1721 przez kapitułę w katedrze gnieźnieńskiej 

[źródło: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski] 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 



 

 

 


