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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju: Gdy Adam spożył z 
drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał 
go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usły-
szałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: 
«Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem 
jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, 
którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z te-
go drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do 
niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta 
odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to 
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich 
zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu bę-
dziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomię-
dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci służono z bojaźnią.
Pokładam nadzieję w Panu, † 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka * 
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, * 
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

    W dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan 
Bóg kieruje do Pierwszych Rodziców całą 
serię pytań. Pyta Adama: „Gdzie jesteś?”, 
„Któż ci powiedział…?”, „Czy może zja-
dłeś…?”. Pyta Ewę: „Dlaczego to uczy-
niłaś?”. Te pytania Pana Boga do Adama i 
Ewy nie są wyrazem jego zaborczości, po-
dejrzliwości, chęci ograniczenia ich wolno-
ści, ale czymś wręcz przeciwnym. To 
przejaw jego miłości, troski wobec nich, ale 
też bólu i smutku. 

   Historia Adama i Ewy powtarza się nie-
ustannie w dziejach ludzkości, życiu czło-
wieka, naszym życiu. Upadamy, popełnia-
my grzech, okazujemy nieposłuszeństwo 
Bogu i jego przykazaniom, niedowierzamy 
jego miłości. Ale On ciągle nas szuka, na 
nas czeka i pragnie, byśmy przez pełnienie 
jego woli stawali się Mu „bratem, siostrą i 
matką”.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Trwa Nowenna przed uroczystością Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, którą 
odprawiamy wraz z nabożeństwem czer-
wcowym codziennie, po Mszy św. o godz. 
17.00., a w niedzielę o godz. 17.00.

W poniedziałek, 7 czerwca, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza święta woty-
wna o Duchu Świętym. Po Mszy odmó-
wimy litanię do Ducha Świętego. 

W piątek, 11 czerwca, w uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy 
św. o godz. 18.00. wspólnota Odnowy      
w Duchu Świętym wraz z kapłanem po-
prowadzi nabożeństwo ku czci Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeń-
stwie będzie możliwość adoracji Pana 
Jezusa w ciszy, do godz. 21.00.

Podobnie w sobotę, 12 czerwca, we 
wspomnienie Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi, po Mszy św. o godz. 
18.00. odprawimy nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. Po nabożeń-
stwie będzie możliwość adoracji Pana 
Jezusa w ciszy, do godz. 21.00.

W tym szczególnym czasie zachęcamy 
wszystkich parafian do trwania przed 
Najświętszym Sakramentem na modlitwie 
wspólnotowej i w ciszy.
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DRUGNIE CZYTANIE

ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, 
pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie 
poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak 
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na 
dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obe-
cnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego 
wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, 
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bo-
wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewi-
dzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że 
kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek docze-
snego zamieszkania, będziemy mieli mieszka-
nie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wie-
cznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12, 31b-32

Teraz władca tego świata zostanie precz 
wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20-35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Je-
zus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a 
tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się 
nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali 
się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: 
«Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belze-
buba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe 
duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił 
im w przypowieściach: «Jak może Szatan wy-
rzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 
wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie mo-
że się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłó-
cony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 
Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest     
z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz 
koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie 
grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nie-
czystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i 
bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Nie-
go, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i 
bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowie-
dział im: «Któż jest moją matką i którzy są mo-
imi braćmi?» I spoglądając na siedzących do-
koła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bra-
cia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 
siostrą i matką».

2 Kor 4, 13 – 5, 1
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Mamy tego sa-
mego ducha wiary, według którego napisano: 
«Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my tak-
że wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że 
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przy-
wróci życie także nam i stawi nas przed sobą 
razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ks Tomasz Lis

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

W niedzielę, 13 czerwca, po Mszy św.       
o godz. 13.00., dokonamy Aktu poświę-
cenia naszej parafii Najświętszemu Sercu
Jezusa.

Przed kościołem prowadzimy zbiórkę 
ofiar do puszek na budowę Świątyni Opa-
trzności Bożej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 8 czerwca, wspomnienie
św. Jadwigi, królowej,
- w środę, 9 czerwca, święto poświęcenia
kościoła katedralnego,
- w piątek, 11 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 
tym dniu nie obowiązuje post i można 
spożywać pokarmy mięsne,
- w sobotę, 12 czerwca, wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
minionym miesiącu parafian:
- śp. Jerzego Teofilskiego,
- śp. Halinę Gil,
- śp. Barbarę Gajowiak,
- śp. Zdzisława Majewskiego,
- śp. Halinę Grzelec
- śp. Józefa Pyrka
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen

Oto Słowo Pańskie 
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Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
11 czerwca 2021 r. 
Msza św. o godz. 18.00.

Po mszy św. wspólnota Odnowy      
w Duchu Świętym wraz z kapłanem 

poprowadzi nabożeństwo ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Po nabożeństwie będzie możliwość 
adoracji Pana Jezusa w ciszy, 

do godz. 21.00.

Wspomnienie 
Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
12 czerwca 2021 r. 

Po Mszy św. o godz. 18.00.  
odprawimy nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. Po 
nabożeństwie będzie możliwość 

adoracji Pana Jezusa w ciszy, 
do godz. 21.00.

Nabożeństwa czerwcowe
w dni powszednie 

po Mszy św. o godz. 17.00
w niedziele o godz. 17.00

K O M E N T A R Z

Akt poświęcenia naszej parafii 
Najświętszemu Sercu Jezusa

13 czerwca (niedziela)
po Mszy św. o godz. 13.00.  

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
7 czerwca 2021 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św. odmówimy

Litanię do Ducha Świętego. 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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Okres Zwykły Wigilia Zesłania Ducha Świętego –  zdjęcia.

Kaplica Jubileuszowa - DEKRET
    Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności i zbawienia dusz wiernych, mocą uprawnień w specjalny sposób sobie nadanych 
przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez Najczcigodniejszą 
Matkę Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego to Dom 
Generalny znajduje się w Warszawie, w Ju-bileusz setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, z niebieskich skarbnic Kościoła szczodrze udziela 
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
Siostry, przyjaciele Zgromadzenia oraz wierni świeccy, którzy szczerze żałują za grzechy jak również kierujący się miłością, od dnia 19 
marca 2021 do dnia 19 marca 2022, mogą go uzyskać dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w 
czyśćcu, jeśli pielgrzymując nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub też gdziekolwiek spoglądać będą na jakąkolwiek świątynię wyżej 
wspomnianego Zgromadzenia i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie, będą uczestniczyć w dniach świątecznych i obchodach 
jubileuszowych, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabo-żne 
rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

   Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać 
odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech 
zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i 
cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.

    Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, 
aby kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem oddali się sprawowaniu 
sakramentu pokuty.

     Obowiązuje na czas jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na jakiekolwiek inne postano-
wienia.

 Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2021.

 Mauro kard. Piacenza  Krzysztof Nykiel
 Penitencjarz Większy          Regens

 W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przygotowała czuwanie modlitewne, na które 
składały się: msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza. Zdjęcia wykonał p. Adam Domaszczyński. 
Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i profilu Fb (adresy podane w stopce redakcyjnej na str. 4).

Modlitwa na każdy dzień 
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak 
wielu troskach i cierpieniach zwracam się 
do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam       
o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie
wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt
11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i
błagam przez zasługi Twej Męki, za
przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich
Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą
Cię proszę…

DZIEŃ 5 – 6 czerwiec
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w mil-
czeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i 
upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i 
zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i 
cierpliwości, abym odtąd z miłości do Cie-
bie przyjmował trudy i cierpienia, jakie do-
puścisz na mnie. Amen.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi 
zdobyć cnotę cierpliwości.
Litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

DZIEŃ 6 – 7 czerwiec
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zba-
wienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze

Nowenna przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną mi-
łością. Niech nie będę obojętny na potrzeby 
Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możli-
wości niech służę im pomocą. Amen.
Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz 
mnie duchem ofiary i poświęcenia.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 7 – 8 czerwiec
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło 
wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi od-
wzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu 
Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie 
mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, 
abym nie marnował darów otrzymanych od 
Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każ-
dy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej 
duszy. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim 
wiernym sługą.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 8 - 9 czerwiec
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało 
sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale 
pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, 
Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w 
ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję 
wiele czasu na rozrywki i przyjemno-ści, ale 
przez pracę i modlitwę niech wiernie służę 
Bogu i ludziom. Amen.

O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ 9 – 10 czerwiec
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi 
odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie 
w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamię-
tali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej 
ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i 
do spraw doczesnych. Niech przez dobre 
życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej 
Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić 
Twe Najświętsze Serce. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często 
rozważał rzeczy ostateczne. 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Modlitwa na zakończenie

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny 
hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej no-
wennie. Niech moje serce, oczyszczone          
z grzechów i wszelkich błędów w sakramen-
cie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami,  
o które prosiłem. Udziel mi także łaski szcze-
gólnej…, o którą Cię przez te dni gorąco bła-
gałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją
zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania.
Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem naj-
lepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba.
Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola
w niebie i na ziemi. Amen.
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

 3

Okres Zwykły Wigilia Zesłania Ducha Świętego –  zdjęcia.

Kaplica Jubileuszowa - DEKRET
Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności i zbawienia dusz wiernych, mocą uprawnień w specjalny sposób sobie nadanych 

przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby niedawno skierowane przez Najczcigodniejszą 
Matkę Agnes Jaszczykowską, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego to Dom 
Generalny znajduje się w Warszawie, w Ju-bileusz setnej rocznicy tegoż Zgromadzenia, z niebieskich skarbnic Kościoła szczodrze udziela 
odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). 
Siostry, przyjaciele Zgromadzenia oraz wierni świeccy, którzy szczerze żałują za grzechy jak również kierujący się miłością, od dnia 19 
marca 2021 do dnia 19 marca 2022, mogą go uzyskać dla siebie lub też ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych przebywających w 
czyśćcu, jeśli pielgrzymując nawiedzą kaplicę Domu Macierzystego lub też gdziekolwiek spoglądać będą na jakąkolwiek świątynię wyżej 
wspomnianego Zgromadzenia i tam z właściwym usposobieniem, pobożnie, będą uczestniczyć w dniach świątecznych i obchodach 
jubileuszowych, jak zostało to przedłożone w niedawno przedstawionej prośbie, lub przynajmniej poświęcą odpowiedni czas na nabo-żne 
rozważania, które zakończą modlitwą Ojcze nasz, wyznaniem wiary oraz wezwaniami do Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego 
i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również będą mogli uzyskać 
odpust zupełny, wzbudzając w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko nastąpi taka możliwość, trzech 
zwyczajowo przyjętych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i 
cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe trudności.

Aby móc łatwiej dostąpić łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, 
aby kapłani, posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem oddali się sprawowaniu 
sakramentu pokuty.

Obowiązuje na czas jubileuszu Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, bez względu na jakiekolwiek inne postano-
wienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 9 marca, Roku Pańskiego 2021.

Mauro kard. Piacenza Krzysztof Nykiel
Penitencjarz Większy Regens

 W Wigilię Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przygotowała czuwanie modlitewne, na które 
składały się: msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza. Zdjęcia wykonał p. Adam Domaszczyński. 
Więcej zdjęć z tego wydarzenia znajduje się na stronie internetowej naszej parafii i profilu Fb (adresy podane w stopce redakcyjnej na str. 4).

Modlitwa na każdy dzień 
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak 
wielu troskach i cierpieniach zwracam się 
do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam       
o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie
wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obcią-
żeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt
11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i
błagam przez zasługi Twej Męki, za
przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich
Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą
Cię proszę…

DZIEŃ 5 – 6 czerwiec
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w mil-
czeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i 
upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i 
zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i 
cierpliwości, abym odtąd z miłości do Cie-
bie przyjmował trudy i cierpienia, jakie do-
puścisz na mnie. Amen.
Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi 
zdobyć cnotę cierpliwości.
Litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

DZIEŃ 6 – 7 czerwiec
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zba-
wienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze

Nowenna przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną mi-
łością. Niech nie będę obojętny na potrzeby 
Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możli-
wości niech służę im pomocą. Amen.
Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz 
mnie duchem ofiary i poświęcenia.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 7 – 8 czerwiec
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło 
wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi od-
wzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu 
Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie 
mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, 
abym nie marnował darów otrzymanych od 
Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każ-
dy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej 
duszy. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim 
wiernym sługą.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 8 - 9 czerwiec
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało 
sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale 
pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, 
Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w 
ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję 
wiele czasu na rozrywki i przyjemno-ści, ale 
przez pracę i modlitwę niech wiernie służę 
Bogu i ludziom. Amen.

O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ 9 – 10 czerwiec
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi 
odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie 
w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamię-
tali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej 
ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i 
do spraw doczesnych. Niech przez dobre 
życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej 
Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić 
Twe Najświętsze Serce. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często 
rozważał rzeczy ostateczne. 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Modlitwa na zakończenie

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny 
hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej no-
wennie. Niech moje serce, oczyszczone          
z grzechów i wszelkich błędów w sakramen-
cie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami,  
o które prosiłem. Udziel mi także łaski szcze-
gólnej…, o którą Cię przez te dni gorąco bła-
gałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją
zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania.
Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem naj-
lepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba.
Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola
w niebie i na ziemi. Amen.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Oto Słowo Pańskie
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PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 3, 9-15

Czytanie z Księgi Rodzaju: Gdy Adam spożył z 
drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał 
go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usły-
szałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: 
«Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może 
zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem 
jeść?» Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, 
którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z te-
go drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do 
niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta 
odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». 
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to 
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich 
zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu bę-
dziesz się czołgał i proch będziesz jadł po 
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomię-
dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci służono z bojaźnią.
Pokładam nadzieję w Panu, † 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, * 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka * 
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, * 
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan 
Bóg kieruje do Pierwszych Rodziców całą 
serię pytań. Pyta Adama: „Gdzie jesteś?”, 
„Któż ci powiedział…?”, „Czy może zja-
dłeś…?”. Pyta Ewę: „Dlaczego to uczy-
niłaś?”. Te pytania Pana Boga do Adama i 
Ewy nie są wyrazem jego zaborczości, po-
dejrzliwości, chęci ograniczenia ich wolno-
ści, ale czymś wręcz przeciwnym. To 
przejaw jego miłości, troski wobec nich, ale 
też bólu i smutku. 

Historia Adama i Ewy powtarza się nie-
ustannie w dziejach ludzkości, życiu czło-
wieka, naszym życiu. Upadamy, popełnia-
my grzech, okazujemy nieposłuszeństwo 
Bogu i jego przykazaniom, niedowierzamy 
jego miłości. Ale On ciągle nas szuka, na 
nas czeka i pragnie, byśmy przez pełnienie 
jego woli stawali się Mu „bratem, siostrą i 
matką”.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Trwa Nowenna przed uroczystością Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, którą 
odprawiamy wraz z nabożeństwem czer-
wcowym codziennie, po Mszy św. o godz. 
17.00., a w niedzielę    o godz. 17.00.

W poniedziałek, 7 czerwca, o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza święta woty-
wna o Duchu Świętym. Po Mszy odmó-
wimy litanię  do Ducha Świętego.  

W piątek, 11 czerwca, w uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, po Mszy 
św. o godz. 18.00. wspólnota Odnowy      
w Duchu Świętym wraz z kapłanem po-
prowadzi nabożeństwo ku czci Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeń-
stwie będzie możliwość adoracji  Pana 
Jezusa w ciszy, do godz. 21.00.

Podobnie w sobotę, 12 czerwca, we 
wspomnienie Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi, po Mszy św. o godz. 
18.00.  odprawimy nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. Po nabożeń-
stwie będzie możliwość adoracji Pana 
Jezusa  w ciszy, do godz. 21.00.

W tym szczególnym czasie zachęcamy 
wszystkich parafian do trwania przed 
Najświętszym Sakramentem na modlitwie 
wspólnotowej i w ciszy.
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DRUGNIE CZYTANIE

ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, 
pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie 
poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 
niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak 
ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na 
dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obe-
cnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego 
wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, 
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bo-
wiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewi-
dzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że 
kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek docze-
snego zamieszkania, będziemy mieli mieszka-
nie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wie-
cznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 12, 31b-32

Teraz władca tego świata zostanie precz 
wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20-35

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Je-
zus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a 
tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się 
nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali 
się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: 
«Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, 
którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belze-
buba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe 
duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił 
im w przypowieściach: «Jak może Szatan wy-
rzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest 
wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie mo-
że się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłó-
cony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 
Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest     
z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz 
koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego 
ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie 
grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak 
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nie-
czystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i 
bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Nie-
go, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i 
bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowie-
dział im: «Któż jest moją matką i którzy są mo-
imi braćmi?» I spoglądając na siedzących do-
koła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bra-
cia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 
siostrą i matką».

2 Kor 4, 13 – 5, 1
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Mamy tego sa-
mego ducha wiary, według którego napisano: 
«Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my tak-
że wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że 
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przy-
wróci życie także nam i stawi nas przed sobą 
razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ks Tomasz Lis

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

W niedzielę, 13 czerwca, po Mszy św.       
o godz. 13.00., dokonamy Aktu poświę-
cenia naszej parafii Najświętszemu Sercu
Jezusa.

Przed kościołem prowadzimy zbiórkę 
ofiar do puszek na budowę Świątyni Opa-
trzności Bożej.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- we wtorek, 8 czerwca, wspomnienie
św. Jadwigi, królowej,
- w środę, 9 czerwca, święto poświęcenia
kościoła katedralnego,
- w piątek, 11 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 
tym dniu nie obowiązuje post i można 
spożywać pokarmy mięsne,
- w sobotę, 12 czerwca, wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
minionym miesiącu parafian:
- śp. Jerzego Teofilskiego,
- śp. Halinę Gil,
- śp. Barbarę Gajowiak,
- śp. Zdzisława Majewskiego,
- śp. Halinę Grzelec
- śp. Józefa Pyrka
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen

Oto Słowo Pańskie 

Nowenna przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa . . . . . 3

Pierwszy poniedziałek miesiąca . . . . . . . .4

11.06.2021 r. – Uroczystość 
Najświętszego Serca Pa Jezusa . . . . . . . 4

12.06.2021 r. – Wspomnienie Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Maryi Panny . 4
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Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
11 czerwca 2021 r. 
Msza św. o godz. 18.00.

Po mszy św. wspólnota Odnowy      
w Duchu Świętym wraz z kapłanem 

poprowadzi nabożeństwo ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Po nabożeństwie będzie możliwość 
adoracji  Pana Jezusa w ciszy, 

do godz. 21.00.

Wspomnienie 
Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
12 czerwca 2021 r. 

Po Mszy św. o godz. 18.00.  
odprawimy nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca NMP. Po 
nabożeństwie będzie możliwość 

adoracji Pana Jezusa  w ciszy, 
do godz. 21.00.

Nabożeństwa czerwcowe
w dni powszednie 

po Mszy św. o godz. 17.00
w niedziele o godz. 17.00

K O M E N T A R Z

Akt poświęcenia naszej parafii 
Najświętszemu Sercu Jezusa

13 czerwca (niedziela)
po Mszy św. o godz. 13.00.  

PIERWSZY 
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
7 czerwca 2021 r. godz. 18.00 

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św.  odmówimy 

Litanię do Ducha Świętego. 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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