INTENCJE MSZALNE od 7 czerwca do 13 czerwca 2021
Poniedziałek, 7 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO I MICHAŁA TOMASZKA, PREZBITERÓW I MĘCZENNIKÓW
7.00
1) + Józef Gajkowski w 10. rocz. śm.; 2) + Jan Soczówka – int. od Zarządu i Członków
Cechu Rzemiosł Drzewnych; 3) ++ Elżbieta i Stefan – zmarli Rodzice
7.30
+ Stefania Babraj
18.30 + Edward Olech – int. od wnuczki, Katarzyny z Rodziną
Wtorek, 8 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ
7.00
+ Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od rodziny Klichów
7.30
++ Michał i Helena, Rozalia i Władysław Włodarczykowie
18.30 + Roman Lisowski
Środa, 9 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. EFREMA, DIAKONA I DOKTORA KOŚCIOŁA

1) + Jan Soczówka – int. od Zarządu i Członków Cechu Rzemiosł Drzewnych;
2) + Antonina Konieczna
7.30
+ Weronika Jaśkowiec – int. od Koleżanki
18.30 1) ++ Krzysztof, Władysław i dusze w czyśćcu cierpiące; 2) O bł. Boże i opiekę MB dla
Anny Gongola w rocznicę urodzin
7.00

Czwartek, 10 czerwca
7.00
1) ++ Katarzyna i Bronisław, zmarli Rodzice; 2) + Leopold Zegiel – int. od żony Jadwigi
7.30
+ Jan Soczówka – int. od Zarządu i Członków Cechu Rzemiosł Drzewnych
18.30 + Edward Olech – int. od rodz. Szubów z Przyborowia
Piątek, 11 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7.00
1) + Jan Soczówka – int. od Zarządu i Członków Cechu Rzemiosł Drzewnych;
2) O łaskę silnej wiary dla Dzieci i Wnuków; 3) + Leopold Zegiel – int. od syna, Grzegorza i Kingi z Dziećmi
7.30
++ Tadeusz Lang, Maria, Jakub, Jan Jędrszczyk; ++ Helena, Władysław Lang
18.30 ++ Zm. z rodzin: Pęczki, Brożek i Głaz
Sobota, 12 czerwca – WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7.00
1) + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od Sylwii i Macieja z Synami;
2) + Jan Soczówka – int. od Zarządu i Członków Cechu Rzemiosł Drzewnych
7.30
1) + Andrzej Nowak.;
2) O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary i jej Rodziców
18.30 ++ Jan Koper, ++ Stanisław i Katarzyna Sułko
XI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z
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EWANGELIA NA X. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mk 3, 20-35/
Jezus 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”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z
Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać
szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się
ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli
więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz
koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie
grzechy 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 nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają
się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?”. I spoglądając na siedzących wokoło Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

7.30
++ Krystyna i Antoni
9.00
++ Janina w 15. rocz. śm., Józef w 13. rocz. śm. Malscy
10.30 ++ Wiktoria i Tadeusz Jasionek
12.00 ++ Janina i Antonina Skoczek, syn Jan
13.15 + Stanisław Szopa w 4. rocz. śm. – int. od żony, Krystyny; syna, Dawida i córek, Małgorzaty i Eweliny
17.00 ++ Marianna, Eugenia, Hipolit, Grzegorz
18.30 Za Parafian
20.00 ++ Antonina i Antoni Młynarczyk oraz ich Dzieci

REFLEKSJA
Bliscy Jezusa, posądzając Go o brak zdrowego rozsądku, wybrali się, by przyprowadzić Go do domu. Zamiast pójść za Jezusem, chcieli, by to On poszedł za nimi, nie
zaakceptował ich sposobu myślenia i działania. Szatan potrafi w subtelny sposób przedstawić dobro w złym świetle. Duch Święty jest tym, który pomaga odróżnić prawdę od
kłamstwa. Bądźmy z Nim w bliskiej relacji, abyśmy to my chodzili za Jezusem, a nie
chcieli, by Jezus szedł za nami.

LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – SPRAWOWANIE
PROCESJA WEJŚCIA

Momentem rozpoczynającym każdą Eucharystię jest procesja
wejścia. Termin procesja pochodzi od łac. słowa procedere, które oznacza iść, postępować naprzód, iść w górę, kroczyć dalej. Procesja jest
bardzo powszechnym w świecie religii aktem rytualnym o charakterze wspólnotowym. Procesji towarzyszą śpiewy i modlitwy, mające formę błagalną lub formę
uwielbienia. Wyraża ona duchową podróż, świętą wędrówkę w kierunku ziemi obiecanej, wejścia do sanktuarium, do obrzędu wtajemniczenia.
Procesja uformowana jest z należytą hierarchią i każdy w niej ma swoje wyznaczone miejsce w drodze do określonego celu. Wędrówkę tę przepełnia motyw
chrześcijańskiej nadziei na przyjście przyszłego świata. Jest skierowana ku Świątyni,
gdzie kończy się złożeniem Ofiary i uczestniczeniem w uczcie.
W procesji wejścia uczestniczą tylko usługujący, koncelebransi i celebrans. W
interpretacji niektórych Ojców Kościoła jest ona typem pierwszego przyjścia Chrystusa, czyli Jego Wcielenia. Widać w niej wyraźne wskazanie na wędrówkę ku wypełnieniu się czasów. Wyraża ona również radosne kroczenie na spotkanie z Panem, zgodnie
ze słowami Psalmu 122: Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu
Pańskiego! (Ps 122, 1).
Na początku procesji niesiony jest krzyż będący bezpośrednim znakiem Chrystusa. Procesja podąża za krzyżem tak, jak Kościół stara się podążać za Jezusem, aby
dokonać ofiary. Chrystus przychodzi w swoim Słowie, dlatego pożądane jest, aby w
tej procesji obecna była także księga Ewangeliarza, którą kładzie się na ołtarzu. Ma
ona jeszcze bardziej podkreślić łączność Dobrej Nowiny z ofiarą Jezusa. Procesję
zamyka główny celebrans, który jest symbolem obecności Chrystusa. Jest tym, który
sprawuje ofiarę, stając się narzędziem w ręku Boga. Celebrans nie jest w związku z
tym jakimś aktorem czy animatorem spotkania ludzi wierzących. Jest tym, który sprawuje Ofiarę. Kapłan ma być tylko i aż narzędziem w ręku Boga, aby Chrystus mógł
złożyć swoją Ofiarę.
Dodatkowym elementem podkreślającym to, że nie znajdujemy się na jakimś
przedstawieniu, jest przechodzenie procesji przez cały kościół. Jest to moment kiedy
następuje wyszczególnienie usługujących i celebransa ze wspólnoty Kościoła do
sprawowania ofiary Pana w imieniu wszystkich zebranych w kościele.
Postawa stojąca, jaką przyjmujemy w czasie procesji wejścia, ma wyrażać nasze uszanowanie dla Boga jako najwyższego Pana. Stojąc jesteśmy niejako gotowi,
aby bez zawahania ruszyć za Panem w drogę, którą On podąża.
Z wielką świadomością przeżywajmy procesję wejścia jako pierwsze wydarzenia Ofiary Eucharystycznej, która przez nas ma zostać złożona na ołtarzu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA X. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Codziennie o 18.00 odprawiamy Nabożeństwo
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, w oktawie, czyli do najbliższego czwartku z
procesją, na którą zapraszamy dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwoneczkami. W
czwartek podczas wieczornej Mszy św. o godzinie 18.30 pobłogosławienie malutkich
dzieci i wianków.
2. Jutro wspomnienie śś. Męczenników z Pariacoto, bł. Zbigniewa i Michała.
We wtorek wspomnienie św. Jadwigi Królowej. W piątek uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, (wtedy z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych) a w sobotę wspomnienie Niepokalanego Seca NMP.
W najbliższą niedzielę przypada wspomnienie św. Antoniego, Uroczystości
odpustowe w Rząsce z sumą o godzinie 11.00 i w Bronowicach o godzinie 18.00 (tam
ze srebrnym jubileuszem kapłaństwa proboszcza, ks. Roberta Piwowarczyka)
3. Dziękujemy panu organiście, panom kościelnym, służbie liturgicznej ołtarza
niosącym baldachim, róży męskiej i Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym, dzieciom, Policji, Straży Miejskiej i pracownikom Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu
UMK, konstruującym ołtarze plenerowe za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu
procesji Bożego Ciała.
Dziękujemy 17 pielgrzymom nie tylko z róż różańcowych, za udział we wczorajszej pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę. Dziękujemy Bogu za zbliżający
sie termin beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.
Wiemy już, że po stwierdzeniu heroiczności cnót w 2020 roku beatyfikacja założycielki Papieskiego Dzieła Misyjnego i Żywego Różańca dokona się w 2022 roku w
Lyonie, w miejscu Jej urodzenia.
4. PP. Uchańscy, moderatorzy diecezjalni Duchowej Adpocji Dziecka Poczętego, nasi parafianie zapraszają w najbliższą, drugą sobotę miesiąca na modlitwę do
Łagiewnik. O 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, po niej Msza św. z obrzędem
włączenia w dzieło duchowej adopcji. Moderatorzy modlitwy zaangażowali wszystkie
dekanaty diecezji w tę modlitwę, zatem dziękujemy wraz z moderatorami za przewodniczenie tej modlitwie w ciągu minionego roku przedstawicielom grup modlitewnych
z naszej parafii.
4. Zapraszamy studentów na Mszę św. w intencji dobrego przygotowania duchowego i intelektualnego do letniej sesji egzaminacyjnej w najbliższą środę o godz.
19:30 w kościele dolnym.
5. W najbliższą niedzielę przypada 9 rocznica śmierci Sługi Bożej Bożej Chiary Corbella Petrillo. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12. w intencji jej beatyfikacji.
6. Boży Młyn zaprasza wszystkich seniorów na warsztaty informatyczne.
Pierwsze spotkanie we wtorek 8 czerwca o godz. 16.00.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Michalinę Taczanowską, śp. Jana
Sałacha, śp. Piotra Bocheńskiego, śp. Mariusza Wasilewskego i śp. Mieczysława Spyrę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

