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z Proboszczem

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn,
i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.
Mt 11, 25-30

Btohaterem

powieści Fiodora Dostojewskiego jest książę Myszkin, człowiek szlachetny, wrażliwy, prostolinijny i dziecięco naiwny.
Te cechy czynią księcia w oczach świata bezbronnym idiotą,
którego łatwo można wykorzystać czy ośmieszyć. Ludzie uważają
go za głupka i oszukują.

Prostaczek

nie jest idiotą, naiwniakiem czy kozłem ofiarnym.
Motywacją jego dziwnego dla świata postępowania jest wierność
Ewangelii. Niezrozumienie czy wykorzystywanie go nie jest dla
niego poniżeniem. Jest cichy i pokorny sercem; jego jarzmo jest
słodkie, a brzemię lekkie.

Prostaczkami
Rozalia Bajer

byli: rzymski setnik, uczony Nikodem, Józef z Arymatei, który sprawił Jezusowi pogrzeb, wykształcony Jan i prosty
rybak Piotr. Łączyły ich nie zdolności intelektualne czy mądrość,
ale to, że otwarli się na łaskę, przyjęli coś, co im się nie należało
i chcieli się tym podzielić.

Zazielenienie terenu i kolejne koszenie trawy

W ciągu 4 tygodni zazieleniony teren od południowo-wschodniej strony plebanii zmienił się
nie do poznania, co widać na załączonym zdjęciu. Dlaczego to miejsce jest tak ważne? To właśnie tam odbywają się spotkania formacyjno-rekreacyjne, związane z rocznicami urodzin czy
imienin, członków Grupy Zadań Specjalnych, Oazy Dzieci Bożych, Oazy Młodzieżowej, Służby
Liturgicznej, a także animatorów tych grup.

W ubiegłym tygodniu została skoszona trawa wokół naszego kościoła i w całym obejściu. Koszenie trzeba powtarzać co 10-14 dni, w przeciwnym wypadku trawa niszczeje. Specjalnym
preparatem zostały usunięte wszystkie chwasty, także te, wyrastające między brukiem a betonowymi płytami.

Profesjonalne urządzenie do dezynfekcji rąk
w naszym kościele

Dzięki anonimowemu ofiarodawcy zakupiliśmy specjalne profesjonalne urządzenie do automatycznej dezynfekcji rąk. Zostało umieszczone w kościele przy głównym wejściu. Jeżeli będą
wystarczające fundusze, lub sponsorzy, to planujemy zakupić jeszcze dwa takie urządzenia,
które zostaną ustawione przy bocznych wejściach do kościoła – od strony zakrystii i od ul.
Wyszyńskiego. Ręce możemy dezynfekować nie tylko przy wejściu do kościoła, ale również
przed przyjęciem Komunii Świętej.

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 28 czerwca
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 Boże i opiekę MB dla Wiesławy i Mieczysława z okazji 50 rocznicy ślubu
12.30		 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Wanda Ptaszek

PONIEDZIAŁEK – 6 lipca

6.30 † Ewa Olearczyk
18.00 † Krzysztof Karasiński w 10 r. śmierci

WTOREK – 7 lipca

6.30 † Honorata Bandoła
18.00 † Elżbieta Korczyk

ŚRODA – 8 lipca

SOBOTA – 11 lipca

6.30 † Jan Makara w 37 r. śmierci
18.00 † Władysława Wnętrzak w 4 r. śmierci

NIEDZIELA – 12 lipca
7.00 † Leszek Kramarczyk
8.30 † Zdzisław Ogórek w 11 r. śmierci
10.00 † Albin i Zofia Płaza z rodzicami
w r. śmierci
11.30		 Roczki: Wojciech Chrapek.
18.00 † Henryk Serafin z rodzicami
i wnukiem Dariuszem

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na potrzeby
naszej diecezji i Sądu Biskupiego.
2. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj i podczas
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 i obok zejścia do kaplicy dolnej.

6.30 † Irena Krawczyk
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: † Zdzisława Bugnar; † Marek Lenik; † Maria
Wilk; † Janina Jasek; † Honorata Bandoła; † Wiesław Pysz; † Ewa Harężlak; 3. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie† Teresa Pacholarz.
dzialni są mieszkańcy bloku nr 11 z Osiedla
Słowackiego. Mieszkańcy tego bloku proszeni
CZWARTEK – 9 lipca
są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w za6.30 † Janina Jasek
krystii lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy
18.00 † Felicja Fetko (5 r. śmierci)
mieszkańcom bloku nr 9 z tego osiedla za ofiaz synem Januszem (4 r. śmierci)
ry złożone w ubiegłym tygodniu.

PIĄTEK – 10 lipca

6.30 † Lucyna Sufa
18.00 † Salomea i Alojzy Stawowy
z córką Kazimierą

4. W przyszłą niedzielę – 12 lipca składka specjalna na meble do nowej kuchni i jadalni, a także
na sprzęt AGD.
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