
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Obietnice Boże dla ludu wybranego (Wj 19, 2-6a) 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici 
rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował 
tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł 
wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na 
niego z góry i powiedział: «Tak powiesz 
domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: 
Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, 
jak niosłem was na skrzydłach orlich i 
przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli 
pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec 
mojego przymierza, będziecie szczególną 
moją własnością pośród wszystkich 
narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 
Lecz wy będziecie Mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 

My ludem Pana i Jego owcami 

Służcie Panu z weselem,  
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami 
radości. 

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,  
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego 
własnością,  
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. 

My ludem Pana i Jego owcami 

W Jego bramy wstępujcie z 
dziękczynieniem, † 
z hymnami w Jego przedsionki,  
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki,  
a Jego wierność przez pokolenia. 

My ludem Pana i Jego owcami 

DRUGIE CZYTANIE 
 
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, 
dostąpimy zbawienia przez Jego życie  ((Rz 5, 6-11) 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 
Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za 
grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy 
jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za 
człowieka sprawiedliwego podejmuje się 
ktoś umrzeć tylko z największą 
trudnością. Chociaż może jeszcze za 
człowieka życzliwego odważyłby się 
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ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje 
nam swoją miłość właśnie przez to, że 
Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc 
będziemy przez Niego zachowani od 
karzącego gniewu, gdy teraz przez krew 
Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli 
bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, 
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez 
śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc 
już pojednanymi, dostąpimy zbawienia 
przez Jego życie. I nie tylko to – ale i 
chlubić się możemy w Bogu przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, przez którego 
teraz uzyskaliśmy pojednanie. 
 
 Oto Słowo Boże. 
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
EWANGELIA 
Rozesłanie Dwunastu  (Mt 9, 36 – 10, 8) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza  
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, 
bo byli znękani i porzuceni, jak owce 

niemające pasterza. Wtedy rzekł do 
swych uczniów: «Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo». Wtedy przywołał do 
siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości. 
A oto imiona dwunastu apostołów: 
pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i 
brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i 
Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, 
Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 
Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go 
zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus 
i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do 
pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 
głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. 
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 
 
Oto Słowo Pańskie. 
 

HOMILIA ŚW. JANA PAWŁA II

Brak robotników na Boże żniwo już w czasach ewangelicznych stanowił 
wyzwanie dla samego Jezusa. Jego przykład pozwala nam zrozumieć, że zbyt mała 
liczba osób konsekrowanych wiąże się ściśle z warunkami panującymi w świecie i nie 
jest zjawiskiem wyjątkowym, powstałym pod wpływem dzisiejszych okoliczności. 
Ewangelia mówi nam, że Jezus przemierzając miasta i wioski, litował się nad tłumami 
ludzi, „bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”. Próbował zaradzić 
tej sytuacji przedstawiając zebranym tłumom swoją naukę, chciał jednak włączyć 
uczniów w rozwiązanie tego problemu, przede wszystkim zachęcając ich do modlitwy: 
„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Celem modlitwy w 
tym kontekście jest zapewnienie ludziom większej liczby pasterzy. Jednakże określenie 



„robotnicy na żniwo” może mieć szersze znaczenie, obejmując tych wszystkich, którzy 
przyczyniają się do rozwoju Kościoła. Modlitwa ma więc również na względzie 
zwiększenie liczby osób konsekrowanych. 

Zaskakujące jest tu położenie akcentu na modlitwę. Biorąc pod uwagę fakt, że 
powołanie jest suwerenna inicjatywą Boga, można by pomyśleć, że tylko Pan żniwa – 
niezależnie od każdej innej interwencji czy współpracy – powinien zabiegać o 
robotników. Jezus, przeciwnie, podkreśla potrzebę współpracy i odpowiedzialności 
swoich uczniów. Również nas, ludzi współczesnych poucza, że poprzez modlitwę 
możemy i powinniśmy mieć wpływ na liczbę powołań. Ojciec przyjmuje tę modlitwę, 
ponieważ jej pragnie i na nią czeka, i dzięki Niemu staje się ona skuteczna. Potrzeba tej 
modlitwy wzrasta w tych okresach i w tych miejscach, w których kryzys powołań staje 
się poważny. Winna ona jednak wznosić się ku niebu w każdym czasie i miejscu. W tej 
dziedzinie możemy zawsze mówić o odpowiedzialności całego Kościoła i każdego 
chrześcijanina. 

Modlitwie powinna towarzyszyć akcja powołaniowa, której celem jest 
zwiększenie liczby odpowiedzi na wołanie Boże. Również i dla tej działalności 
znajdujemy wzór w Ewangelii. Po spotkaniu z Jezusem, Andrzej przyprowadza do 
Niego swego brata Szymona. Oczywiście Jezus zachowuje swoją suwerenność 
powołując Szymona, jednak inicjatywa Andrzeja przyczyniła się w sposób decydujący 
do spotkania Szymona z Nauczycielem. Na tym polega, w pewnym sensie, istota całego 
duszpasterstwa powołań Kościoła. 

Akcja budzenia powołań nie ma na celu ograniczania wolności wyboru, która 
przysługuje każdemu człowiekowi w układaniu swojego życia. W sferze podejmowania 
indywidualnych decyzji akcja budzenia powołań unika wszelkich form przymusu bądź 
nacisku. Pragnie jednak wszystkim dostarczyć światła potrzebnego do dokonania 
wyboru i ukazać każdemu drogę, jaka otwiera w jego życiu ewangeliczne: „Pójdź za 
Mną”. 

 Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i 
świętych kapłanów!  

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden 
niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany 
nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha 
Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego 
Apostołów! Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy głoszą 
słowem, przykładem i życiem! Niech pracują w Twojej 
winnicy bez znużenia, oczekując w pokorze wyników swej 
pracy tylko od Ciebie i nie szukają niczego prócz Twojej 
chwały. Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha, którego wylałeś na Apostołów! 
Amen.         Bł. Michał Sopoćko 
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Dziękujemy Panu Bogu za uroczystość Bożego Ciała oraz składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do godnego 
i pięknego przebiegu naszej procesji. Dziękujemy za tak liczny udział wszystkim 
parafianom, Panom Policjantom za zabezpieczenie trasy procesji 
i dbanie o nasze bezpieczeństwo, wspólnotom, które przygotowały ołtarze 
i przyozdobiły je pięknymi kwiatami: Żywemu Różańcowi, Domowemu Kościołowi, 
Neokatechumenatowi, Grupie Modlitewnej Rodziców, Siostrom Nazaretankom, 
Księżom Wikariuszom, Panom niosącym baldachim, Służbie Liturgicznej Ołtarza, 
Scholii Młodzieżowej, Panu Organiście, Panom Kościelnym, Paniom niosącym 
feretrony, Panom niosącym sztandar parafii, dziewczynkom sypiącym kwiaty i 
chłopcom dzwoniącym dzwoneczkami wraz z Rodzicami, dzieciom w strojach 
komunijnych i Rodzicom, harcerzom. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia procesji składamy serdeczne Bóg zapłać.  

1. Kalendarz liturgiczny: 

Środa – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

2. W najbliższy piątek, z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych 

3. Do czwartku, z racji tradycyjnej Oktawy Bożego Ciała o godz. 18:30 procesja 
eucharystyczna wokół kościoła. We czwartek (18 czerwca) na zakończenie 
Oktawy Bożego Ciała będzie poświęcenie wianków po Mszy św. wieczornej. 

4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpocznie się 
o godz. 17:45. 

5. W sobotę 20 czerwca o godz. 10:00, 11:30, 13:00 odbędzie się uroczystość 
I Komunii św. dla pierwszych grup dzieci szkół  naszej parafii.  

6. Spowiedź św. przed I Komunią św.: 

 Rodziców we czwartek od godz. 17:30  
 Dzieci w piątek o godz. 19:00. 
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