
Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani 
i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pro-
ście więc 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 wszel-
kie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu aposto-
łów: 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, dając im następujące 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. Dar-
mo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Mt 9, 36 – 10, 8
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Ignacy Gogolewski wspomina jak ksiądz Bronisław Bozowski po-
wiedział mu przed laty: „Przyszedłeś, taki trochę bezrozumny, ale 
ja nie chcę z tego wyciągać wniosków, nie gniewam się na ciebie. 
Widocznie twoja droga do Boga jest dłuższa”.

Być może w swojej gorliwości ewangelizacyjnej Apostołowie pla- 
nowali od razu nawrócić cały świat. Jezus każe im zacząć od wła-
snego narodu – od nawracania Izraelitów. W ten sposób uczy ich 
dystansu wobec siebie i szacunku do pogan.

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski przypomina jak istotne jest poznanie 
ważnej prawdy, że zbawienie zawsze pochodzi od Chrystusa. 
Podkreśla równocześnie, że „nie wolno traktować ludzi innych 
religii jak durniów, których trzeba nawracać”.

11.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,



Od kilku tygodni trwają prace porządkowe wokół naszego kościoła, związane przede wszyst-
kim z czyszczeniem bruku i schodów. W wielu miejscach między kostkami bruku pojawił 
się mech, który jest systematycznie usuwany. Wokół parkingu odbywa się prostowanie płotu 
i bramy, które już jakiś czas temu zostały uszkodzone przez nieodpowiedzialnych kierowców. 
Do naprawienia pozostał jeszcze jeden najbardziej uszkodzony słupek, do jego wyprostowa-
nia trzeba skonstruować specjalne prowizoryczne urządzenie.
Od strony południowo-wschodniej, dla bezpieczeństwa budynku plebanii, zostały zamontowa-
ne specjalne światła ledowe z czujnikiem zmierzchu. Na nowo zazielenił się teren przed ple-
banią, który prawie 3 tygodnie temu wyrównano, przywieziono 30 ton ziemi i zasiano trawę. 
Wyjście od tej strony zostało wyłożone betonowymi ozdobnymi płytami.

Prace porządkowe w obejściu naszego kościołaPrace porządkowe w obejściu naszego kościoła



 1. W piątek – 19 czerwca obchodzimy uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z ra- 
cji uroczystości nie obowiązuje wstrzemię-
źliwość od pokarmów mięsnych.

 2. W związku z wybuchem epidemii i odwoła- 
niem pierwszego terminu Sakramentu Bierz-
mowania, informujemy, że bierzmowanie dla 
osób, które przygotowywały się do tego sa- 
kramentu w bieżącym roku szkolnym, odbę-
dzie się 2 października. Bezpośrednio po za- 
kończeniu wakacji odbędą się ostatnie spo-
tkania formacyjne przy kościele, na których 
obecność jest bezwzględnie obowiązkowa. 
Więcej informacji podamy w drugiej połowie 
sierpnia.

 3. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i pod-
czas całego tygodnia. Również wpłacane na 
konto bankowe parafii: Bank Spółdzielczy 
w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 
1016 2002 0075 5825 0001.

  Jak w każdy poniedziałek, lista ofiarodawców 
będzie umieszczona w gablocie przy głównym 
wejściu do kościoła i obok zejścia do kaplicy 
dolnej [od. ul. Wyszyńskiego]. 

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele od-
powiedzialni są mieszkańcy bloków nr 3 i 5 
z Osiedla Słowackiego. Mieszkańcy tych blo- 
ków proszeni są o złożenie ofiar na sprząta-
nie i kwiaty w zakrystii lub wpłatę na konto 
parafii. Dziękujemy mieszkańcom bloków nr 
15 i 16 z Osiedla Paderewskiego za ofiary 
złożone w ubiegłym tygodniu.

 5. W przyszłą niedzielę – 21 czerwca składka 
specjalna uzupełniająca na zapłacenie rachun- 
ków za ukończony dolny poziom plebanii, 
kolejne prace remontowe i porządkowe. 

 6. Również w przyszłą niedzielę, do puszek bę-
dziemy składać ofiary  na pomoc syryjskiej ro- 
dzinie, którą nasza parafia objęła opieką.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 14 czerwca
  7.00 † Kazimierz Lasota w 2 r. śmierci oraz 

† Julian Rzeszowski
  8.30 † Władysław Blamek z córką Agatą
10.00 † Antoni i Czesława Korczyk
11.30 † Janina Jasek
18.00 † Tadeusz Wiewióra w 3 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 15 czerwca
  6.30 † Anna Smolec
  6.30 † Maria Kamińska
18.00  Dziękczynna za dar życia z prośbą o bło- 

gosławieństwo Boże w dorosłym życiu 
dla Magdaleny oraz Joanny z okazji 
18 urodzin 

18.00 † Józef Salamon z rodzicami
18.00 † Wojciech Sajdak

WTOREK – 16 czerwca
  6.30 † Ewa Olearczyk
18.00 † Józef Spisak

ŚRODA – 17 czerwca
  6.30  O szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
  6.30 † Aleksander Zemlik
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o szczę-
śliwe rozwiązanie dla Dominiki; † He- 
lena Tyrna; † Ryszard Gibas; † Leszek 
Witkowski; † Genowefa Nycz; † Jan Jar- 
mundowicz; † Ewa Harężlak; † Wanda 
Wawak; † za zmarłą Alicję Włodarczyk 
oraz o ukojenie bólu po stracie dziecka 
i wytrwałość w wierze dla jej rodziców

,CZWARTEK – 18 czerwca
  6.30 † Lucyna Sufa
  6.30 † Janina Jasek
18.00  † Marian Pietryja
18.00 † Adam Pędziwiatr

PIĄTEK – 19 czerwca
  6.30 † Ewa Harężlak
18.00 † Waleria i Franciszek Rochowiak
18.00 † Czesław Patora

SOBOTA – 20 czerwca 
  6.30 † Weronika Dubiel
  6.30 † Leszek Witkowski
18.00 † Jan Jarmundowicz
18.00 † Antoni i Joanna Maciejczyk  

z synem Zbigniewem
NIEDZIELA – 21 czerwca
  7.00 † Jan Gibas
  8.30 † Franciszek Gembala
10.00 † Jan Winczowski
11.30 † Witold Narewski w 14 r. śmierci  

z rodzicami i teściami
18.00 † Andrzej Pękala z ojcem i teściami

Statystyka 
maj 2020

Zmarli:
† Wojciech Sajdak, lat 27
† Zofia Moskwik, lat 88
† Alicja Włodarczyk, lat 4
† Helena Tyrna, lat 91
† Ewa Harężlak, lat 40
† Aleksandra Liszka, lat 88
† Władysław Kozioł, lat 87
† Weronika Dubiel, lat 13
† Leszek Witkowski, lat 65
† Genowefa Nycz, lat 86
† Ewa Olearczyk, lat 55


