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ŚWIĘTY MICHALE ARCHA-

NIELE BROŃ NAS W WALCE, 
A PRZECIW NIEGODZIWOŚCI 
I ZASADZKOM ZŁEGO DUCHA 

BĄDZ NAM OBRONĄ. NIECH 
GO BÓG POSKROMIĆ RACZY, 

POKORNIE PROSIMY.  
A TY, KSIĄŻĘ WOJSKA NIE-

BIESKIEGO, SZATANA I INNE 
ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGU-

BĘ DUSZ LUDZKICH PO TYM 
ŚWIECIE KRĄŻĄ, MOCA BO-

ŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. 
AMEN. 
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Święty Antoni, wielki nasz Patronie, 
prosimy cię pokornie, abyś z wysokości 

swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam 
z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy 

wzywają twego pośrednictwa i proszą o 
opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych 
próśb, ale wspomagaj nas w naszych 

troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają 
twe skuteczne wstawiennictwo w 

odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie 
przed złodziejami, opiece nad 

podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu 
chorym, biednym i zakłopotanym. Z 

ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki 
twej opiece mieli zawsze silną wiarę, 

pracowali nad poprawą życia i 
pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj 

nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której 
zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla 
zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni 
jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd 
nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej 
pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś 

nas wspomagał w życiu i kierował ku 
dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy 
zwracają się do ciebie w swych potrzebach i 
troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją 

opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc 
Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Modlitwa do św. Antoniego 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. 
Tak mówi Pan Bóg: «Ja także we-
zmę 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 wy-
puści gałązki i wyda owoc, i stanie 
się cedrem wspaniałym. Wszystko 
ptactwo pod nim zamieszka, wszyst-
kie istoty skrzydlate zamieszkają w 
cieniu jego gałęzi. I wszystkie drze-
wa na polu poznają, że Ja jestem 
Pan, który poniża drzewo wysokie, 
który drzewo niskie wywyższa, który 
sprawia, że drzewo zielone usycha, 
który zieloność daje drzewu suche-
mu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 
Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian. 
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak 
długo pozostajemy w ciele, jesteśmy 
pielgrzymami, z daleka od Pana. Al-
bowiem według wiary, a nie dzięki 
widzeniu postępujemy. Mamy jed-
nak nadzieję i chcielibyśmy raczej 
opuścić nasze ciało i stanąć w obli-
czu 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. Oto 
słowo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego 
Marka. 
Jezus mówił do tłumów: «Z króle-
stwem Bożym dzieje się tak, jak 
gdyby ktoś nasienie wrzucił w zie-
mię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w 
nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam 
nie wie jak. Ziemia sama z siebie 
wydaje plon, najpierw źdźbło, potem 
kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 
Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapusz-
cza sierp, bo pora już na żniwo». 
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypo-
wieści je przedstawimy? Jest ono jak 
ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 
w ziemię, jest najmniejsze ze wszyst-
kich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wyrasta i staje się większe od innych 
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, 
tak że ptaki podniebne gnieżdżą się 
w jego cieniu». W wielu takich przy-
powieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją rozumieć. A bez przypowie-
ści nie przemawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko swoim ucz-
niom. Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 13 Czerwca 2021 
7.00 W INTENCJI RÓZAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 13 
8.30 + Zofię Gromadka – greg. 19 
10.00 Dziękczynna za 450 lat istnienia 
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny z 
prośbą o nowe powołania oraz o Boże 
błog. i światło Ducha Świętego dla 
Sióstr. 
11.30 + Janinę w 17 r. śm., Tadeusza, 
Franciszka i zm. z rodziny Sokolnic-
kich, Rykaczewskich, Zawackich, 
Marek, Krzyżańskich, Stefana Bacę. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Henrykę, Kazimierza Orze-
szyna. 
PONIEDZIAŁEK 14 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 20 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 14 
7.00 + Antoniego Jastrzębskiego i zm. 
z rodziny. 
18.00 O Boże błog. dla Anny i Daniela 
w 18 r. ślubu ( o pomyślne zdanie eg-
zaminów 0. 
18.00 + Daniela w 17 r. śm. i zm. z 
rodziny Gietka. 
WTOREK 15 Czerwca 2021 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 21 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 15 
18.00 + Jolantę, Jana Stasiczak. 
18.00 + Irenę Szymańską, Adama 
Streżyńskiego. 
ŚRODA 16 Czerwca 2021 
7.00 + Marka Rytel w 12 r. śm. i zm. z 
rodziny. 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 16 
7.00 + Sławomira w 12 r. śm., Reginę, 
Jerzego Bułka, Stanisławę, Zdzisława 

Turczyńskich. 
18.00 NOWENNA DO MNP 
18.00 + Zofię Gromadka – greg. 22 

CZWARTEK 17 Czerwca 2021 
7.00 + Jolantę Piórkowską i zm. z ro-
dziny. 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 17 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 23 
18.00 Intencja wynagradzająca 
Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepoka-
lanemu Sercu Maryi za wszystkie 
grzechy przeciwko Przykazaniom 
Bożym. 
PIĄTEK 18 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 24 
7.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 18 
7.00 +  
18.00 + Marka Cichockiego. 
18.00 + Jerzego Balcewicza w 13 r. 
śm. 
SOBOTA 19 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 25 
7.00 + Tadeusz Biegaj – greg. 19 
7.00 +  
18.00 + Annę, Stefana Obrębskich i 
zm. z rodziny. 
18.00 +  
NIEDZIELA 20 Czerwca 2021 
7.00 + Zofię Gromadka – greg. 26 
7.00 + Tadeusza Biegaj – greg. 20 
8.30 WYPOMINKI ROCZNE 
10.00 + Jacka Capigę w 25 r. śm. i 
zm. z rodziny. 
11.30 W INTENCJI NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Halinę, Jana Miklewicz, zm. z 
rodziny Kuczyńskich i Miklewicz. 

1. Dzisiaj w bazylice Serca Jezusowego w Warszawie ks. bp 
Romuald Kamiński odprawi uroczystą Mszę św. Będzie to 
nasze warszawsko – praskie uwielbienie Serca Jezusowego. 
Będzie to o godz. 18.00. Również u nas będzie sprawowana 
Msza św. w tej samej intencji w łączności z ks. Biskupem. 
Zapraszamy. 

2. Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczę-
ciem wakacji zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. 
Począwszy już od 27 czerwca nie będzie Mszy św. o godz. 
13.00 aż do końca wakacji. 

3. Przypominamy dzieciom i młodzieży o spowiedzi na zakoń-
czenie roku szkolnego. 

4. W przyszłą niedzielę ( 20 czerwca ) będziemy się modlić w 
intencji kierowców, a po Mszach św. będzie poświęcenie po-
jazdów. Zapraszamy. 

5. Również w przyszła niedzielę będą zbierane ofiary do puszek 
na stypendia naukowe dla księży studiujących za granicą. 

6. Zapraszamy do kościoła w każdy poniedziałek o godz. 17.00 
na Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wspólnota dla Introni-
zacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza w każdą śro-
dę na godz. 16.30 na adorację pokutno – wynagradzającą. 

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórka dla ministrantów. Obecność 
obowiązkowa. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, a nabyć ją można 
przy wyjściu z kościoła bądź w zakrystii. Jest do nabycia nasz 
diecezjalny tygodnik „Idziemy”. Dziękujemy wam bardzo za 
waszą postawę i pomoc w jego nabywaniu. Prosimy was, 
czyńcie to nadal.  

W minionym tygodniu do wieczności odeszli: Bolesława Legięć, Krystyna Mańkowska W ieczny odpoczy-
nek... 


