
 

X Niedziela Zwykła – 6 czerwca 2021 r. 
 

EWANGELIA (Mk 3, 20-35) 

Potem przyszedł 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 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 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 dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 
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KOMENTARZ 
 

X Niedziela zwykła przypada po uroczystości Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała. Uroczystość ta przypomina nam o 

żywej, realnej i prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie. Chrystus nie tylko oddał Swoje życie za nasze grzechy, 

zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, ale nadto pozostał ze 

swoim ludem pod postacią chleba. Bóg ukryty w białej hostii. Aż do 

końca świata. Szaleństwo miłości Boga do człowieka. Do końca ich 

umiłował!  

W tym kontekście rozważamy dziś fragment Ewangelii Markowej, w 

której jedni zarzucają Jezusowi, że odszedł od zmysłów, uczeni w Piśmie, 

że „ma Belzebuba”, jeszcze inni, że „ma ducha nieczystego”. Skąd tak 

absurdalne zarzuty? Są one odpowiedzią na gorliwość z jaką Jezus 

naucza, wyrzuca złe duchy, uzdrawia. Szaleństwo miłości Boga do 

człowieka. Ciekawe, że za całe to dobro, którego bardzo konkretnie 

doświadczają ludzie, spotyka Go odrzucenie, pomówienia, fałszywe 

oskarżenia, drwiny… Czy to jest jedyna moneta, którą ten świat potrafi 

odpłacać swemu Zbawcy?  

To samo dotyka także uczniów Chrystusa, czyli Kościół. Od samego 

początku, aż po dziś. A może dziś szczególnie mocno to widać?  

Cóż zatem możemy czynić? To samo, co On. Słuchać Słowa i wypełniać 

Je w życiu. „Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i 

matką”(Mk 3,35). Chcesz iść za Jezusem? Być tak blisko Niego jak brat, 

siostra czy Matka? 

Ks. Grzegorz 

Odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego  

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
 

Sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, polscy biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny 

Najświętszemu Sercu Jezusa. 

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę tego wydarzenia. Z tej racji, w 

piątek 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 

bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie, zostanie dokonane przez 

biskupów i wiernych Kościoła w Polsce odnowienie tego Aktu 

Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 



 

PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74. 

WWW.SW-ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL 

W związku z tym  we wszystkich parafiach będzie ponowiony akt 

oddania podczas głównej Mszy Świętej odprawianej w piątek, 11 

czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Nasz trudny czas 
 

XIV Święto Dziękczynienia, które przypada dziś, w niedzielę 6 czerwca, 

obchodzone jest pod hasłem: „Zawierzamy Opatrzności nasz trudny czas 

pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych”.  

Od 2008 roku w pierwszą niedzielę czerwca obchodzone jest z 

inicjatywy kard. Kazimierza Nycza Święto Dziękczynienia. W tym roku 

z powodu pandemii, zamiast tradycyjnej procesji z placu Piłsudskiego do 

Świątyni Opatrzności Bożej zaplanowano „Wirtualną pielgrzymkę z 

różańcem świętych – nie jesteś sam”, której transmisja rozpocznie się o 

godz. 8:00. 

To kontynuacja inicjatyw podjętych w czasie Sejmu Czteroletniego w 

1792 roku, który w czasie obrad postanowił złożyć Bogu specjalny dar 

wotywny za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Tym darem miało być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności, 

jednak plany jej wzniesienia pokrzyżował III rozbiór Polski, a później II 

wojna światowa. 

Obecna świątynia zaczęła powstawać z inicjatywy prymasa Józefa 

Glempa w 1989 roku, a pierwszą Mszę celebrowano w niej 11 listopada 

2016 roku. 

Ogłoszenia 
 

- Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Dziś po Mszy św. przed 

kościołem zbierane są ofiary na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w 

Wilanowie. 

- Spotkanie Koła Różańcowego dzisiaj o godz. 16.00 w domu 

parafialnym. O godz. 17.30 Nieszpory i nabożeństwo czerwcowe z 

procesją eucharystyczną. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji. 
 

- Do czwartku, codziennie po Mszy św. o godz. 18.30 zapraszamy do 

udziału w procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła. W czwartek 

na zakończenie obchodów ku czci Najświętszego Sakramentu, po 

procesji, nastąpi obrzęd błogosławieństwa wianków. 

- Spotkanie z rodzicami dzieci ze Szkoły Marzeń i z Grupy parafialnej, 

które w tym roku przeżywają rocznicę I Komunii św. odbędzie się w 

najbliższy poniedziałek o godz. 19.30 w domu parafialnym. 
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- W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18.30  

będzie odnowienie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa. W najbliższy piątek można spożywać pokarmy 

mięsne. 
 

- W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny. 
 

- Za tydzień o godz. 13.00 nowo wyświęcony kapłan Jan Elczyk, który 

posługiwał w naszej parafii,  odprawi Mszę św. prymicyjną ze 

specjalnym błogosławieństwem. 
 

- Siostry Pasterzanki zapraszają wspólnotę Stowarzyszonych Rodziny 

Pasterzańskiej na spotkanie w niedzielę, 13 czerwca o godz.15.30 przy 

ul. Zgoda 14. 
 

- Wspólnota Mężczyzn św. Józefa z naszej parafii zaprasza 

mężczyzn na  katechezę na temat męskiej duchowości, która odbędzie 

się w najbliższy piątek o godz. 20.30 w kościele. 
 

- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia 

Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00. 

 

Ślady kultu Serca Maryi 
 

Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII wieku. Na 

wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, 

który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi. 

Jednak najbardziej do rozpowszechnienia kultu Serca Maryi przyczynił 

się proboszcz paryskiego kościoła Matki Bożej Zwycięskiej ks. Geretes, 

zakładając w 1836 roku specjalne Bractwo. W XIX wieku 

rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, a w 

1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu 

Maryi. Duże znaczenie w propagowaniu i rozwoju kultu Niepokalanego 

Serca Maryi miały objawienia w Fatimie z 1917 roku, gdzie Maryja 

zaleciła wynagradzanie za grzechy świata, poprzez przyjmowanie 

Komunii świętej wynagradzającej i odprawianie nabożeństwa 

pierwszych sobót miesiąca do jej Niepokalanego Serca. 

W 1944roku papież Pius XII wprowadził Święto Niepokalanego Serca 

Maryi w całym Kościele, które jest obchodzone w sobotę po uroczystości 

Najświętszego Serca Jezusowego. 


