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XI Niedziela Zwykła 12.06.2016r. 

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała  
 

Słowa Ewangelii według  
świętego Łukasza 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł 
więc do domu faryzeusza 
i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście 
życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu 
faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z 
tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi                           i 

włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to 
faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna 
i jaka jest ta kobieta,                                                        która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to Jezus 
rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.  On rzekł: ”Powiedz, Nauczycielu”. 
”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. 
Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”. 
Szymon odpowiedział:                              ”Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł: ”Słusznie 
osądziłeś”. 
Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a 
nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi 
pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; 
ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci:                          Odpuszczone są jej liczne 
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.  A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś 
rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: ”Któż 
On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. On zaś rzekł do kobiety: ”Twoja wiara cię ocaliła, idź w 
pokoju”. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię   o królestwie Bożym. 
A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana 
Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i 
wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Łk 7,36-8,3  

Oto słowo Pańskie. 
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Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
 12.06.2016r(niedziela) – R. Św. Anny 
13.06.2016rponiedziałek)  7.30RMB Nieustającej Pomocy  

      8.30 – R. Św. Elżbiety, 
   17.30- R. Św. Magdaleny 

14.06.2016r(wtorek)- R. Św. Antoniego 
15.06.2016r(środa)- R. Św. Agaty 
16.06.2016r(czwartek) – R. Św. Cecylii 
17.06.2016r(piątek) – RMB Królowej Polski 
18.06.2016r(sobota)-RMB Niepokalane Poczęcie 
19.06.2016r(niedziela)- R. Św. Faustyny Kowalskiej 
 
 

Już tylko 45 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie 

 
W ubiegły wtorek 7 czerwca w klasztorze odbył się Turniej błyskawiczny w warcabach 64-

polowych o puchar Parafialnego Zespołu Caritas. Oto zwycięzcy: 
I Miejsce – Aleksandra Miazga z Miłakowa 
II Miejsce – Arkadiusz Maścianica z Morąga 
III Miejsce – Roman Kazimierczak z Morąga                              
GRATULUJEMY  

 
PASTUSZKOWIE Z FATIMY 

 
13 czerwca 1917 - drugie objawienie się Matki Bożej 

Po odmówieniu różańca z Hiacynta, Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy 
znowu odblask światła, które się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym 

Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja. 
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?" 

- „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli 
się czytać. Później wam powiem, czego chcę". 

Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego. 
- „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku". 

- „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba". 
- „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć 

tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca" (Tu z pośpiechu Łucja opuściła koniec zdania, który w innych dokumentach brzmi 

następująco:  
„Kto je przyjmuje, temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu"). 

- „ Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem. 
- „Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie 

twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga". 



W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask 
tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek 

wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na 
ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je 
przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, 

które pragnęło zadośćuczynienia. 
 

 

Z ogłoszeń parafialnych na XI Niedzielę  zwykłą. 

 

Dziękujemy Akcji Katolickiej za zorganizowanie V Rodzinnego Rajdu Rowerowego, w 
którym wzięło udział ponad 144 uczestników. Wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło niech Bóg 
błogosławi. 

Dziś po każdej Mszy św. przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek na budowę i 
utrzymanie  Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz złożyć podpisy poparcia pod 
obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji”.  

Dziś po Mszy  św. o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę parafialną dla rodziców uczniów 
kl. I i II SP oraz młodzieży i rodziców uczniów kl. I i II Gim. , a za tydzień na katechezę dla rodziców i 
dzieci kl. IV, V i VI po Mszy św. o godz. 11:00. 

W poniedziałek przypada 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski. o godz. 7:30 – pierwsza część 
Różańca. O godz. 8:00 Msza św. Po Mszy św. druga część Różańca. O godz. 17:30 trzecia część Różańca 
św., następnie wieczorna Msza św. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  od 20:00 do 21:00. 

Tego dnia zapraszamy dzieci, które uczestniczyły w Nabożeństwach Majowych po Mszy o godz. 18:00  
po odbiór nagród. 

 W czwartek 16 czerwca br. o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu 
Caritas. Wszystkie dorosłe osoby, które chciałyby być  wolontariuszami zapraszamy do współpracy. 
 Pracownia św. Tabity zaprasza w poniedziałek od 16:00, a w środy od godz. 9:00 
       Biblioteka klasztorna otwarta w piątki o d godz. 15:00 i w sobotę od 10:00 
  

 Dziękujemy  parafianom z  ul. Olsztyńskiej 9a, 9d i 13, za przygotowanie kościoła do liturgii 

niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę  prosimy parafian z  ul. 

Olsztyńskiej 9b 

  

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask  Bożych od 
Jezusa Miłosiernego.  

                                                                                        OO. Franciszkanie   
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Dzień Godz      Intencje Mszalne 12-19.06.2016 r. 

Niedziela  

12.06.2016 

7:30 

 
Za + Sylwestra Strzylak – intencja od uczestników pogrzebu 

9:00 Za ++ rodziców Anastazję i Antoniego oraz Annę i Leszka 

11:00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Moniki i 

Asi oraz ich dzieci 
18:00 Za + o. Eneasza 

Poniedziałek 

13.06.2016  

8:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Antoniego 

2. Za + Antoniego Pietkiewicza 

18:00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski za wstawiennictwom św. 

Antoniego 

2. O Boże błogosławieństwo  dla członków Róży św. Antoniego, a  

zmarłym  łaskę nieba. 

Wtorek 

14.06.2016  

8:00 
1. W intencji Reginy z okazji 85. urodzin 

2. Za + Mariana Zawal w 13. rocznicę śmierci 

18:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

2. Za + Pawła Urbanowicza 

Środa  

15.06.2016   

8:00 
1. Za ++ rodziców Józefa i Leokadię oraz Henryka, Teresę i Janinę   

2. Za + Adriana Bronakowskiego – intencja od sąsiadów z bloku 10 

18:00 

1. Za + Tomasza Janickiego i Henryka Lipińskiego 

2. Za ++ rodziców, rodzeństwo i wszystkich zmarłych z rodziny 

Tondryków 

 

Czwartek  

16.06.2016 

8:00 
1. O łaskę nawrócenia dla syna i jego rodziny 

2. Za + Bolesława Dybińskiego w 1 rocznicę śmierci 

18:00 
Za + Wojciecha Kluziaka w 6 rocznicę śmierci i za ++ Janinę i 

Stanisława Bieleckich 

Piątek 

17.06.2016  

8:00 

1. O łaskę nawrócenia dla syna i jego rodziny 

2. Za + Jana Grzanowicz – intencja od mieszkańców z  

ul. Olsztyńskiej 

18:00 

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla wnuczki Darii, z prośbą o  Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla chrzestnej Zofii Załęskiej 

z okazji 95 urodzin. 

Sobota 

18.06.2016 
 

8:00 Za + Janinę 

18:00 
1. Za  +Edmunda Biernackiego 

2. W intencji Luizy, Małgorzaty i Arkadiusza o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji urodzin 

Niedziela 

19.06.2016   

7:30 Za + Stanisława Krupa w 18. rocznicę śmierci 

9:00 Za + Tomasza Melcer  w 1.  rocznicę śmierci 

11:00 Za + Czesława Święcickiego 1. rocznicę śmierci 
18:00 Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk 


