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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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Boże pełen dobroci, przy szczątkach św. 
Bonifacego, zmiłowania Twego wzywać 
pragniemy. Przez orędownictwo tego, który dzięki 
Twojej łasce, przez poświęcenie swojego życia w 
obronie wiary świętej, na wieczne mieszkanie w 
niebie zasłużył, Twojej szukamy opieki i obrony. 
Pragniemy, aby on - przez Miłosierdzie Twoje, 
dzięki któremu doznał łaski nawrócenia - raczył się 
wstawiać za nami i wyjednał nam powstanie z 
grzechów, szczerą wolę przemiany życia, a po 
śmierci wieczne mieszkanie w Twoim domu. 

Święty Bonifacy "domowniku nieba", prosimy cię 
pokornie, abyś zaliczył nas do grona owych sierot i 
ubogich, którym hojnym dobroczyńcą i opiekunem 
byłeś. Nie gardź naszymi prośbami, ale przyczyń się 
u Boga, aby mimo naszej słabości, podał nam 
ojcowską dłoń, podniósł z upadku i poprowadził 
drogami zbawienia. Wspomnij także na nasze 
doczesne potrzeby, abyśmy wolni od trosk i 
utrapień tego życia, mogli w pokoju, z cierpliwością 
i wytrwałością służyć budowaniu Królestwa Twego 
na ziemi, a kiedyś, w niebie, oglądali oblicze Twoje. 
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, który żyje i 
króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha 
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 

Modlitwa do św. Bonifacego 

Redakcja: ks. Andrzej Wąsowski 
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PIERWSZE CZYTANIE. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wichru, i na-
pełnił cały dom, w którym przebywali. Uka-
zały się im też jakby języki ognia, które się 
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął je-
den. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszyst-
kich narodów pod słońcem. Kiedy więc po-
wstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 
bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w 
jego własnym języku. Pełni zdumienia i po-
dziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż 
więc każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapa-
docji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszy-
my ich głoszących w naszych językach wiel-
kie dzieła Boże». Oto słowo Boże. 
DRUGIE CZYTANIE  
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Rzymian. 
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu 
podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyje-
cie według ciała, lecz według Ducha, jeśli 
tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś 
ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do 
Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was 
mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci 
ze względu na skutki grzechu, duch jednak 
ma życie na skutek usprawiedliwienia. A 
jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Je-

zusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 
przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha. 
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie 
ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo 
jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was 
śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zada-
wać będziecie śmierć popędom ciała – bę-
dziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których 
prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, 
by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzy-
maliście Ducha przybrania za synów, w któ-
rym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam 
Duch wspiera swym świadectwem naszego 
ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 
zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dzie-
dzicami Boga, a współdziedzicami Chrystu-
sa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, 
by wspólnie mieć udział w chwale. Oto sło-
wo Boże. 
EWANGELIA.  
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy-
wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił 
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wa-
mi był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłu-
je Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A 
nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam po-
wiedziałem, przebywając wśród was. A Pa-
raklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam po-
wiedziałem». Oto słowo Pańskie. 



NIEDZIELA 5 Czerwca 2022 
7.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓ-
ŻAŃCA 
8.30 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 6. 
10.00 + Anastazję, Wojciecha Lesiak i 
zm. z rodziny. 
11.30 + Helenę, Zdzisława Jeszkie, 
Elżbietę Jurek. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + 
PONIEDZIAŁEK 6 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
gerg. 7. 
7.00 + Tadeusza, Stanisławę, Stanisła-
wa Piaseckich, Helenę, Władysława 
Bańka. 
7.00 + Halinę, Kazimierza Kwiatkow-
skich, Teresę Traczyk. 
18.00 ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH 
18.00 + Wandę Aleksandrę Koza-
rzewską pp. 
WTOREK 7 Czerwca 2022 
7.00 + Magdalenę Czarnecką. 
7.00 + Wiesława Bartosiewicza, Irenę, 
Władysława Capiga i zm. z rodziny. 
7.00 +  
18.00 + Annę Majewską pp. 
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 8. 
ŚRODA 8 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 9. 
7.00 + Mariannę, Bolesława, Bene-
dykta Kondej. 
7.00 + Jana Grzegorza Kotkowskiego 
pp. 
18.00 NOWENNA DO MBNP 
18.00 + Dariusza Roberta Banach pp. 
 
 

CZWARTEK 9 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 10. 
7.00 + Antoninę Łuszcz ( od rodziny 
Łuszczów z Konic ) 
7.00 + Zm. z rodziny Gromadków, 
Wronków, Kaliszów, Razików, Ma-
zanków. 
18.00 + Jerzego, Janinę, Stefana Wit-
kowskich. 
PIĄTEK 10 Czerwca 2022 
7.00 + Janusza Ciejka i zm. z rodziny. 
7.00 + Krystynę, Stefana Wysockich. 
7.00 +  
10.00 W INTENCJI STRAŻAKÓW 
18.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 11. 
SOBOTA 11 Czerwca 2022 
7.00 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 12. 
7.00 + Dariusza Jarockiego pp. 
7.00 + Stanisławę, Ignacego, Danutę, 
Szczepana, Andrzeja Jasińskich, Ta-
deusza Kowalewskiego. 
18.00 + Kazimierza Sawickiego w 2 r. 
śm. 
NIEDZIELA 12 Czerwca 2022 
7.00 W INTENCJI RÓŻAŃCA FA-
TIMSKIEGO 
8.30 + Kazimierza, Stanisławę Bekal-
skich, Jolantę i zm. z rodziny. 
10.00 + Henrykę, Kazimierza Orze-
szyna. 
11.30 + Tadeusza Tomaszewskiego – 
greg. 13. 
13.00 ZA PARAFIAN 
18.00 + Bronisławę w 4 r. śm., Hipoli-
ta, Zdzisława, Halinę Bonieckich. 

1. Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha Świętego kończy czas wielkanocny. 
Kończy się też czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej. 

2. Zbierane są dziś do puszek ofiary na budowę świątyni Opatrzności Bożej. 
3. Jutro ( poniedziałek ) będzie Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje 

można składać w zakrystii, a ich wyczytywanie rozpoczniemy o godz. 
17.45. 

4. W czwartek ( 9 czerwca ) przeżywać będziemy święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

5. Bardzo prosimy o przynoszenie kwiatków do sypania w czasie procesji 
Bożego Ciała. Dziękujemy. Procesja będzie tak jak to było, ulicami wo-
kół parku Wybickiego. 

6. W przyszłą Niedzielę ( 12 czerwca ) będziemy się modlić w intencji kie-
rowców, a po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów. Zapraszamy. 

7. Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Najświętszej. 
8. Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji 

zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych. Począwszy od dnia 26 
czerwca ( Niedziela ) nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 aż do końca 
sierpnia włącznie. 

9. Za tydzień w niedzielę będziemy zbierać ofiary do puszek na stypendia 
naukowe dla księży studiujących za granicą. 

10. Każdego młodego mężczyznę doświadczającego wołania Pana Jezusa 
„Pójdź za Mną” – zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji 
do WSD DWP w Warszawie Tarchominie. Warunki te dostępne są na 
stronie internetowej seminarium oraz naszej diecezji. 

11. W dniu 12 czerwca jest organizowana pielgrzymka do Sanktuarium trójcy 
Świętej w Prostyni i do Zuzeli – miejsca zamieszkania bł. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego. Więcej informacji w tablicy ogłoszeń. 

12. 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: Mieczysława Grupa W ieczny odpoczynek... 


