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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

IX  NIEDZIELA   ZWYKŁA     •   R O K   A

ŚWIĘTY ZYGMUNT Kalendarz liturgiczny

Zapraszamy na stronę
wwwtakie bzedy o historii. 

01 czerwiec 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jakuba, Konrada, Justyna
LITURGIA SŁOWA:
 Pwt 11, 18. 26-28
Psalm 31
Rz 3, 21-25a.28

EWANGELIA: Mt 7, 21 - 27
02 czerwiec 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marcelina, Piotra, Erazma
LITURGIA SŁOWA:
2 P 1, 1 - 7
Psalm 91
EWANGELIA: Mk 12, 1 - 12

03 czerwiec 2008r. – WTOREK
Imieniny: Karola, Leszka, Klotyldy 
LITURGIA SŁOWA:
2 P 3, 12 – 15a 17-18
Psalm 90
EWANGELIA: Mk 12, 13 - 17

04 czerwiec 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Franciszka, Kwiryny, Karola
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-3. 6-12
Psalm 123 
EWANGELIA: Mk 12, 18 - 27

05 czerwiec 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Bonifacego, Walerii, Waltera
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 2, 8 – 15. 
Psalm 25
EWANGELIA: Mk 12, 28b - 34

06 czerwiec 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Norberta, Ingridy, Laurntego 
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 3, 10-17
Psalm 119
EWANGELIA: Mk 12, 35 - 37

07 czerwiec 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Roberta, Wiesława, Ariadny
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 1-8 
Psalm  71
EWANGELIA: Mk 12, 38 - 44

Ewangelia: Mt 7, 21 - 27

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha a nie wypełnia ich, można 
porównać z człowiekiem nie rozsądnym,  który dom swój zbudował na 
piasku. Spadł deszcz wezbrały potoki zerwały się wichry i rzuciły się na ten 

dom. I runął a upadek jego był wielki.         
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Kochane Dzieci z okazji Waszego pięknego święta życzymy Wam 
samych pogodnych dni bez zmartwień i trosk, szóstek w szkole, dużo 
przyjaciół , radości, spełnienia Waszych najskrytszych marzeń.

OGRÓD DZIECIŃSTWA

Któregoś ranka zbudził mnie 
śmiech 
I rozum i zmysły powariowały 
Pośrodku lata z nieba spadł 
śnieg
I głosy dzieci wołały z oddali

Wyszedłem w piękny słoneczny 
dzień 
I było wszystko co wyśniłem
Ogród przecudny i pełen 
lśnień 
Chłonąłem oczami niemy w 
zachwycie

Pośrodku ogrodu źródło 
nadziei 
To źródło światła nigdy nie gaśnie 
Drobina ciepła w białej zamieci 
I bukiet kwiatów pachnących 
majem

I piłem z innymi ów napój  radości
I czułem jak staję się dzieckiem 
na nowo 
I byłem jak dziecko tak czuły i 
prosty 
A życie było dziecinną 
zabawą
To jest ogród dzieciństwa
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„ PAN JEZUS JUŻ SIĘ ZBLIŻA …” 
W niedzielę  25-05-2008 r.

Dzieci z Parafii Mazowszany
Przyjęły I Komunię Świętą.

Na tę uroczystość przygotowywał ks. Romuald Fogiel SAC
A Mszę Świętą dla nich celebrował

Ks. Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC

1. Adamczyk Sebastian                                              
2. Błasińska Agata           
3. Borkowska Klaudia
4. Dziurzyńska Żaneta 
5. Grzyb Paweł 
6. Grzyb Piotr

7. Kołodziejczyk Konrad
8. Łukowska Katarzyna
9. Stankowski mateusz
10.Tusin mateusz
 11.Zająć Patryk

1 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIECKA.  
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT.”

1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu traktujemy najmłodszych w sposób szczególny, 
obsypujemy słodyczami, obdarowujemy prezentami, podczas gdy na co dzień nie zawsze zauważamy ich wyjątkowość, 
nie zawsze postrzegamy dzieci jako małych obywateli, którym przysługują podobne prawa jak nam - dorosłym.

Dzień Dziecka to szczególne święto. W tym dniu okazujemy dzieciom miłość i troskę, dajemy im prezenty. 
Dla dzieci ważną rolę odgrywają zabawki, lalki, gry. Dzieci zawsze z niecierpliwością czekają na ten miły dla nich 
dzień, szkoda tylko, że nie wszystkie mogą być szczęśliwe. Wiele jest biednych, chorych, samotnych. Pamiętajmy 
o nich i życzmy, aby ich los się odmienił, żeby mogły dołączyć do dzieci szczęśliwych i cieszyć się, że nadszedł ten, 
jedyny w swoim rodzaju dzień w roku!

Dzień Dziecka to święto rodzinne, które obchodzone jest niemal na całym świecie. Nie we wszystkich krajach 
jednak w tym samym czasie, a sposób jego obchodzenia również się różni w zależności od tradycji narodowych 
i religijnych danego obszaru kulturowego.

W Polsce, a także w innych 120 krajach, dzień ten obchodzony jest 1 czerwca.    

Został wprowadzony w 1952 roku, a jego inicjatorem była organizacja  zwana „the International Union for 
Protection of Childhood”, której działalność miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na całym świecie. 
W 1953 roku do obchodów tego święta przyłączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przed rokiem 1952, 
dzień dziecka był już obchodzony w niektórych krajach, między innymi w Chinach od 1926 roku.  Został 
on zainaugurowany podczas specjalnego spotkania, które miało miejsce w Genewie, a które miało na celu 
omówienie problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną dziecka w ówczesnym świecie.   Każde z 54 
krajów, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu zadeklarowało wprowadzenie tego dnia do kalendarza 
jako dnia szczególnego, poświęconego dzieciom

Dziś w naszej cywilizacji każdy dzień jest dniem dziecka.
Dniem miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość.
.
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Dzień dziecka 
Bożego

Są dni w życiu 
dorastającego dziecka. 

Dziecko Boże – dziecko 
ludzkie.  

Ma wiele tych 
Dni w roku.

Dni Boże – raz 
szczególnie obchodzony 

„Dzień Dziecka Bożego”.
Nad Tobą czuwa Bóg.

Czuwa też Anioł Stróż - 
roztacza opieką.

Bądź dzieckiem Bożym 
Pan Jezus Kochał 

dzieci na ziemi
i kocha w niebie. 

„Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie 

Rośnĳcie na chwałę 
Bożą i ludziom na ziemi. 
Niech Was Bóg błogosławi

przez wszystkie dni   
życia.

Pan Bóg pamięta 
w niebie, kocha,

jest miłosierny.
Duch Święty darzy 

Was darami Bożymi 
Opieki Matki Najświętszej.

                  Stefan Suwała    

„Bądźcie Uczniami Chrystusa”
VI Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym

W dniach 15-17 maja odbył się VI Ogólnopolski Kongres odnowy w 
Duchu  Świętym w Częstochowie 15-16 maj- to dwudniowe spotkania dla 
liderów i animatorów. Z naszej wspólnoty „Magnificat: wzięło udział siedem 
osób, wraz z siostrą Karoliną CR. Podczas tych spotkań odkrywaliśmy głębszy 
wymiar naszej wiary. Jak mamy się stać lepszymi uczniami Chrystusa. 
Potrzebującymi szczególnego przylgnięcia do Pana - Dobrego Pasterza, 
który oddał swe życie za Owce swoje. Byśmy stanowili jedno i stawali się 
apostołami jedności. Jesteśmy wspólnotą, którą pozbierał Dobry Pasterz. 
Mamy się zapatrzeć w Jezusa i słuchać Jego słów. Byśmy rozpalali nasze 
serca na działanie mocy Ducha Świętego, by zawsze towarzyszyła w naszym 
życiu modlitwa. Byśmy przyczyniali się do rozwoju Kościoła poprzez 
ewangelizację, służąc innym, żyć w jedności i miłości z bliźnim oraz dawać 
świadectwo swej wiary. 

Trzeci dzień 17 maja – to dzień otwarty dla wszystkich wspólnot. 
W dniu tym z naszej parafii udział wzięło około sto osób wraz z księdzem 
opiekunem Michałem Borowskim SAC. Na spotkanie zostali zaproszeni 
„wszyscy, którzy doświadczyli daru odrodzenia w Duchu Świętym, oraz 
poszukujący pogłębienia wiary, spotkania z Bogiem żywym” – napisał ks. 
Wojciech Nowacki, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów 
Odnowy w Duchu Świętym.

Przyjechaliśmy po to, aby na nowo odkryć to nasze wezwanie, nasze 
powołanie bycia uczniami, bycia świadkami i to w zasadzie jest główny 
cel naszego powołania we wspólnocie.

Od rana na Jasną Górę z różnych stron Polski zmierzały autokary i samochody 
osobowe. O godz. 9.30 ze Szczytu popłynęły już dźwięki pieśni i chwalenie 
Pana tańcem . Uczestnicy spotkania mieli specjalne śpiewniki, aby włączać 
się we wspólną radosną modlitwę. Wszystkich już zebranych, ale także tych 
podążających jeszcze na plac przed Szczytem, witał serdecznie ks. Wojciech 
Nowacki. Uczestnicy tego spotkania otwartego to są w jakiejś jednej trzeciej 
członkowie grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Pozostali to 
są ludzie, którzy albo z własnej woli czekają nieraz cały rok na możliwość 
uczestnictwa w tym spotkaniu, bo już zasmakowali w tej atmosferze modlitwy, 
w tym doświadczeniu mocy Bożej, albo są zaproszeni na zasadzie takiej 
właśnie ewangelizacji z ust do ust: ‘Chodź, przyjedź, warto, pomodlimy się, 
Pan Bóg Cię wspomoże’”.

O godz. 16.15 rozpoczęła się uroczysta Msza św. „Dziękujemy Bogu za 
to, co przeżywaliśmy tutaj na Jasnej Górze” – powiedział na początku Eucharystii 
bp Bronisław Dembowski – Razem trwaliśmy na modlitwie, Boga przepraszali 
i prosili, aby odnowił Odnowę, abyśmy rzeczywiście byli uczniami Chrystusa 
i tam, gdzie jesteśmy potrafili Ewangelizować, ukazywać swoim życiem i 
swoim słowem, że Bóg jest miłością.

Jan Paweł II w 1988 roku powiedział, ze: “Odnowa w Duchu Świętym 
pomaga wielu chrześcijanom na nowo odkryć obecność i moc Ducha Świętego 
w ich życiu, w życiu Kościoła oraz w świecie”.

Wszystkich, którzy doświadczyli daru odrodzenia w Duchu Świętym 
oraz poszukujących pogłębienia wiary, spotkania z Bogiem żywym i bliskim 
naszym ludzkim sprawom, zapraszamy na spotkania modlitewne w każdą 
środę o godz. 19 do kaplicy Świętej Rodziny

opr.Agnieszka Kołodziejska
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ŻYCZENIA

Związek małżeński zawarli

Katarzyna Prasek i Tomasz Mazurkiewicz

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Ochrzczeni zostali

Szymon Jakub Pawelec
Wiktoria Monika Trzaszczka

Weronika Stańczyk
Wiktoria Oliwia Tkaczyk

Weronika Dubicka
Zofia Ewa Molga

Oliwia Aniela Paciorek
Jędrzej Motyga

Jakub Nowak
Adrian Głowacki

Zofia Dominika Maj
Szymon Kapusta
Bartosz Kapusta

Małgorzata Buchowicz
Julia Bobrowiska

w 30 r ślubu Ewy i Mariusz
w 5 rocznice ślubu Doroty i Rafała
w 4 rocznice ślubu Kamili i Konrada
w 80 rocznice urodzin Kazimiery
w 50 rocznice urodzin Sławomira
w 18 rocznice urodzin Macieja
w 18 rocznice urodzin Mteusza
w  17 rocznice urodzin Emila
w 18 rocznice urodzin Pawła
w 5 rocznice urodzin Kariny
w 1 rocznice urodzin Macieja

1. Dziś:
- Pierwsza niedziela miesiąca. Zamiast kazania – Adoracja Najświętszego 

Sakramentu;
- Komitet Budowy przyjmuje dziś indywidualne ofiary na budowę 

Naszego Kościoła w Mazowszanach;
- Dziś DZIEŃ DZIECKA – zapraszamy na zorganizowany przez Świetlicę 

CARITAS PALLOTYŃSKA, Festyn Rodzinny. Rozpocznie się on Mszą 
Świętą dziękczynną za dar życia, o godz. 12.00, a zakończy ok. godz. 
19.00. Zachęcamy Wszystkich Parafian do wzięcia udziału w festynie; 
przewidziane są ciekawe atrakcje, a całkowity dochód z organizowanych 
loterii zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy działającej 
przy Naszej Parafii.

- o godz. 14.30 Msza Święta HOSPICYJNA;
- o godz. 17.00 – Nabożeństwo Czerwcowe; w tygodniu – Nabożeństwo 

– bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 18.30
- nie będzie dziś Mszy Świętej w intencji Rodzin o godz. 16.00 – będzie 

natomiast przez cały czas letni – do końca sierpnia, w każdą niedzielę 
– Msza Święta o godz. 20.00

2. W środę – 04 czerwca – będziemy przeżywali Rocznicę Poświęcenia 
Naszego Kościoła. Msze Święte w tym dniu – jak w dzień powszedni; 

3. W tym tygodniu - Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. W 
Czwartek – o godz. 17.30 – nabożeństwo powołaniowe, a następnie 
o godz. 18.00 – Msza Święta w tej intencji; w Piątek – w godzinach 
przedpołudniowych Księża odwiedzą chorych; będziemy też trwać 
na całodziennej Wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Adorację rozpoczniemy po Mszy Świętej, o godz. 8.00 – a zakończymy 
Mszą Świętą o północy. Spowiedź pierwszopiątkowa podczas każdej 
Mszy Świętej; dla dzieci – o godz. 16.00 – a następne Msza Święta 
dla Nich o godz. 16.30.

4. Również w przyszłą niedzielę – zamiast kazania – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu – jak w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Nabożeństwo czerwcowe – o godz. 17.00. Msza Święta 
HOSPICYJNA – o godz. 14.30.

5. W przyszłą niedzielę – serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą na 
godz. 18.00 wszystkich Pielgrzymów oraz modlących się o  rychłą 
beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II.

6. OGŁOSZENIE SZKOLNE: Dyrekcja i Nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 23 zapraszają wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 
2008/2009 będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego na spotkanie 
wraz z rodzicami 4 czerwca, (tj. środa) o godz. 17.00.

W Pierwszy Piątek Miesiąca 6 - czerwca, będziemy trwać 
na całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

rozpoczęcie po mszy o godz. 8.00


