
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto miłuje ojca lub matkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub cór-
kę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego 
krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je 
znajdzie. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmu-
je, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako 
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego 
jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda 
kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dla-
tego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody”.

Mt 10, 37-42
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Starożytni wyliczyli, że na pytanie o najwyższe dobro – o to, czemu 
warto poświęcić życie, a więc także: według czego należy interpre-
tować ludzkie czyny – jest aż 288 możliwych odpowiedzi.
Jezus stawia samego siebie – w znaczeniu życia zgodnego z Ewan-
gelią i przyjęcia Jego krzyża – na pierwszym miejscu hierarchii 
wartości, nawet przed miłością do ojca, matki, syna i córki.
Stefan Wilkanowicz wyznaje, że na jego życie gruntownie wpłynęło 
zdanie ks. Władysława Lewandowicza: „Chrześcijanin to taki 
człowiek, który czuje się osobiście związany z Chrystusem”.

Jaka powinna wyglądać hierarchia wartości?
Max Scheller, filozof niemiecki, przedstawiciel fenomenologii, uło-
żył tzw. obiektywną hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu 
powinny być wartości religijne, dotyczące Boga i wiary. Na dru-
gim duchowe, odnoszące się do intelektu i estetyki, na trzecim wi-
talne, związane z funkcjonowaniem ciała, a na końcu hedonistycz-
ne, czyli przyjemności. Jeśli wartości z sobą kolidują, to zawsze 
trzeba rezygnować z tych niższych. Często na pierwszym miejscu 
stawiamy przyjemności, na drugim wartości witalne, na trzecim 
duchowe i estetyczne, a na samym końcu religijne. Odwracając 
właściwą hierarchię wartości, stajemy niejako „na głowie”. Wtedy 
wszystko jest nie tak, odwrotnie niż być powinno. Inaczej widzimy 
Boga, człowieka, samych siebie i cały świat. 

ks. Eugeniusz Burzyk
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W naszym kościele znajduje się relikwia II stopnia – autentyczna mitra papieska św. Jana 
Pawła II. Wyeksponowano ją w specjalnej podświetlanej tumbie, po prawej stronie, poniżej 
prezbiterium. Dziękujemy Tadeuszowi Kuśnierzowi i Jerzemu Zajdzie za bezpłatne wykonanie 
prac związanych z nowym podświetleniem.

Nowe podświetlenie papieskiej mitryNowe podświetlenie papieskiej mitry



 1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek i pią- 
tek spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę – z ra- 
cji stanu epidemii – nie będzie jeszcze odwie-
dzin chorych. O godz. 17.30 katecheza przed-
chrzcielna w sali konferencyjnej. 

 2. W przyszłą niedzielę – 5 lipca do puszek będzie-
my składać ofiary na utrzymanie diecezji i Są- 
du Biskupiego.

 3. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej, 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 zej-
ścia do kaplicy dolnej [od. ul. Wyszyńskiego]. 

 4. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo- 
wiedzialni są mieszkańcy bloku nr 9 z Osiedla 
Słowackiego. Mieszkańcy tego bloku prosze-
ni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w za- 
krystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękuje- 
my mieszkańcom bloku nr 7 z tego osiedla za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 5. Kolejny raz przypominamy o bezwzględnym obo- 
wiązku posiadania maski zasłaniającej zarów- 
no usta, jak i nos. Dotyczy to nie tylko samego 
kościoła, ale również zakrystii, pomieszczeń na 
piętrze kościoła i kancelarii parafialnej. Z tego 
obowiązku zwolnieni są jedynie kapłani spra- 
wujący liturgię oraz dzieci poniżej 4. roku ży- 
cia. Nie wolno odsłaniać maski podczas spowie- 
dzi, jej noszenie obowiązuje także wtedy, gdy 
jesteśmy w kościele sami, np. podczas adora-
cji, czy na modlitwie w przedsionku kościoła. 
Posiadanie dokładnie założonej maski jest wy- 
razem odpowiedzialności za drugiego człowie-
ka. Nie możemy tłumaczyć się chorobą, bo je-
żeli ktoś jest chory i nie może założyć maski, to 
powinien pozostać w domu, gdyż obowiązuje go 
dyspensa Księdza Biskupa. Wszystko, co dzie- 
je się w naszym kościele przez cała dobę tran-
smitowane jest przez Internet. Parafianie star- 
si, schorowani czy obawiający się zarażenia mo- 
gą uczestniczyć w transmitowanej Mszy oraz 
duchowo przyjąć Komunię Świętą.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
NIEDZIELA – 28 czerwca
  7.00 † Mieczysław Ichniowski w 3 r. śm.
  8.30 † Janina Dźwigaj
10.00 † Henryk Konieczny
11.30 † Andrzej Przemyk w 2 r. śmierci
18.00 † Jan Bryś 
PONIEDZIAŁEK – 29 czerwca
  6.30 † Piotr Kopeć
18.00  O błogosławieństwo Boże  

dla ks. Pawła z okazji imienin
18.00 † Janina Jasek
WTOREK – 30 czerwca
  6.30 † Lucyna Sufa
18.00 † Józef i Weronika Moroń  

z synem Józefem
ŚRODA – 1 lipca
  6.30 † Genowefa Nycz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wsta-

wiennictwo Matki Bożej Bolesnej: 
za zmarłych polecanych naszej mo- 
dlitwie w wypominkach rocznych;  
† Zdzisława Bugnar; † Marek Le-
nik; † Irena Krawczyk; † Janina Ja- 
sek; † Honorata Bandoła; † Wero-
nika Dubiel; † Ewa Harężlak

CZWARTEK – 2 lipca
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
PIĄTEK – 3 lipca
  6.30 † Kazimierz Kamiński
18.00  O dobre i bezpieczne przeżycie 

wakacji dla wszystkich parafian 
(NSPJ)

SOBOTA – 4 lipca
  6.30 † Jan Pydych i Zenon Pydych  

z rodzicami
  6.30 † Janina Jasek
18.00 † Władysław Marcińczyk  

z rodzicami i teściami
NIEDZIELA – 5 lipca
  7.00 † Maria i Aleksy Korczyk  

z wnukiem Piotrem
  8.30 † Franciszek Kubica w 9 r. śmierci
10.00 † Henryk Wajdzik w 12 r. śmierci
11.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i opiekę MB dla Wiesławy i Mie- 
czysława z okazji 50 r. ślubu

12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Wanda Ptaszek

Intencje mszalneIntencje mszalne
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W pierwszych dniach pandemii wprowadziliśmy w naszym kościele i w dolnej kaplicy system 
świec wotywnych. To stojak ze świecznikami, w których umieszczamy świece, znajdujące się 
na bocznej półce. Zapalamy je używając zapalniczki z bocznej kieszeni stojaka, który wraz 
z zapalniczką poddawany jest regularnej dezynfekcji. Przy tej okazji składamy ofiarę na utrzy-
manie stojaka, a także na prace prowadzone w kościele i w jego obejściu. Niestety, nie zawsze 
składane ofiary pokrywają koszty związane z utrzymaniem stojaka i zakupieniem świec. Dla-
tego dziękujemy osobie, które złożyła dodatkową ofiarę na ten cel.
Płomień świecy zawsze dąży ku górze; wraz z nim podążają do Boga nasze prośby i podzię-
kowania, przede wszystkim intencje modlitewne za naszych zmarłych, szczególnie za tych, 
których grobów nie odwiedzamy codziennie. Zapalone świece – ich płomienie – niejako prze-
dłużają nasze modlitwy. Wychodzimy z kościoła, a zapalona świeca jeszcze przez długi czas 
przypomina nasze intencje modlitewne, kierowane do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej. 

Zachęcamy do korzystania z systemu świec wotywnychZachęcamy do korzystania z systemu świec wotywnych


