
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo nie-
bieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasie-
nie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nie-
przyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy 
zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie po-
siałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na 
niej chwast?». Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to 
sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli 
i zebrali go?». A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast 
nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż 
do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie naj-
pierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę 
zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.
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Teologowie średniowieczni nazywali diabła ojcem kłamstwa. 
Twierdzili, że diabeł kłamie również wtedy, kiedy mówi praw-
dę. Jak można kłamać mówiąc prawdę? Chodzi o prawdy czą-
stkowe, tak podane i spreparowane, żeby kłamstwu służyły.

Nieprzyjaciel, który nasiał chwastu to szatan. Pojawia się nie 
tylko wtedy, kiedy człowiek śpi, gdy brakuje mu czujności. Nawet 
gdyby ludzie z dzisiejszej Ewangelii nie spali i dostrzegliby sie-
jącego szatana, mogliby pomyśleć, że robi coś pożytecznego.

„Nadal praca diabła na tym polega głównie, by nasze dobre 
strony nienawiścią zatruć, do złego użyć, na pożytek piekła obró- 
cić; i nadal poddajemy się łatwo i z małym oporem, albo z żad-
nym oporem jego kuszeniu” – przestrzega Leszek Kołakowski.

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



Co 2 tygodnie przeprowadzamy odkomarzanie wszystkich drzew, krzewów i trawy na parkin-
gu oraz w całym obejściu kościoła, gdyż komary w coraz większej ilości zaczęły pojawiać się 
w jego wnętrzu.

Regularne odkomarzanie kościoła i jego obejściaRegularne odkomarzanie kościoła i jego obejścia



Zmarli:
† Honorata Bandoła, lat 82
† Janina Jasek, lat 89
† Irena Krawczyk, lat 81
† Kinga Kaczmarek, lat 27
† Marek Lenik, lat 63
† Zdzisława Bugnar, lat 89
† Teresa Pacholarz, lat 63
† Wiesław Pysz, lat 73
† Maria Wilk, lat 60
† Aleksandra Kufta, lat 87

Statystyka  Statystyka  
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W przyszłą niedzielę – 26 lipca, z racji obchodzonego w so- 
botę liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kie- 
rowców i podróżujących, po każdej Mszy Świętej odmówi-
my specjalną modlitwę oraz dokonamy poświęcenia pojaz-
dów i błogosławieństwa kierowców zebranych przy swoich 
samochodach. Pojazdy pobłogosławimy również w sobotę 
po Mszy Świętej o godz. 18.00. Na parkingach przed ko-
ściołem indywidualnie pobłogosławimy kierowców wraz 
z ich samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojaz-
dami. Każdy kierowca otrzyma różaniec ze św. Krzysztofem 
do powieszenia w swoim samochodzie, a także kartę chrze-
ścijańskiego kierowcy oraz kartę pamiątkową z  wizerun-
kiem naszego kościoła i specjalnym cytatem. Przy tej okazji 
będziemy składać  ofiary na utrzymanie naszego parkingu 
i ogrodzenia kościoła. 
Modlitwa kierowcy:
Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól, 
Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia 
i  wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie 
świata i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.

W niedzielę – 26 lipca pobłogosławimy  W niedzielę – 26 lipca pobłogosławimy  
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NIEDZIELA – 19 lipca
  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę MB dla Stanisławy i Adama 
z okazji 50 rocznicy ślubu

  8.30 † Kazimierz Ziółkowski w 2 r. śmierci
10.00 † Julian i Maria Bartuś z córką 

Jadwigą
11.30 † Anna Piotrowska
18.00 † Jakub Frasiński z rodzicami
PONIEDZIAŁEK – 20 lipca
  6.30 † Lucyna Sufa
  6.30 † Teresa Pacholarz 
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Karoliny i Jakuba 
Kulka z okazji 1 rocznicy ślubu

18.00 † Janina Jasek
WTOREK – 21 lipca
  6.30 † Franciszek Szostek w 1 r. śmierci
18.00 † Adolf Fornal w 35 r. śmierci
18.00 † Irena Krawczyk 
ŚRODA – 22 lipca
  6.30 † Marek Lenik
  6.30 † Zdzisława Bugnar
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo św. Jana Pawła II:  dziękczynna 
za otrzymane łaski z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę św. Jana Pa- 
wła II dla Danuty Wasilak z okazji 91 

rocznicy urodzin; † za zmarłą Alicję Wło- 
darczyk oraz o ukojenie bólu po stra- 
cie dziecka dla jej rodziców; † Jadwi-
ga Hałat; † Józef Ligęza; † Honorata 
Bandoła; † Maria Wilk; † Helena Tyr-
na; † Ryszard Gibas; † Wiesław Pysz; 
† Ewa Harężlak; † Józefa Wojnar; † Sta-
nisława Drabek; † Weronika Dubiel

CZWARTEK – 23 lipca
  6.30 † Wiesław Pysz
18.00 † Ks. Marek Kulig
18.00 † Kinga Kaczmarek
PIĄTEK – 24 lipca
  6.30 † Zdzisława Bugnar
18.00 † Leszek Kramarczyk
18.00 † Janina Jasek
SOBOTA – 25 lipca
  6.30 † Józef Bogacz w r. śmierci  

z synem Andrzejem
18.00 † Krzysztof Kopacz w 8 r. śmierci 

z teściem Józefem i szwagrem 
Wiesławem oraz rodzicami

NIEDZIELA – 26 lipca
  7.00 † (rez.)
  8.30 † Anna i Wojciech Mazur
10.00 † Józef Łęczycki w 31 r. śm.  

i † Elżbieta Kowalczyk w 5 r. śm. 
11.30 † Władysław i Maria Blarowscy  

z rodzicami
18.00 † Stanisław i Janina Górowscy  

z rodzicami, synem i wnukiem 

Intencje mszalneIntencje mszalne

 1. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, 
do puszek składamy ofiary dla syryjskiej ro-
dziny, którą nasza parafia objęła opieką. 

 2. 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, li- 
sta ofiarodawców będzie umieszczona w gablo- 
cie przy głównym wejściu i obok zejścia do ka- 
plicy dolnej.

 3. W tym tygodniu za czystość w kościele od-
powiedzialni są mieszkańcy ulic Grottgera i Ty- 
siąclecia. Mieszkańcy tych ulic proszeni są o zło- 
żenie ofiar na sprzątanie i kwiaty w zakrystii 
lub wpłatę na konto parafii. Dziękujemy miesz-
kańcom bloku nr 13 z Osiedla Słowackiego za 
ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

 4. W przyszłą niedzielę – 26 lipca do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na Seminarium Duchow-
ne w Krakowie, gdzie studiują klerycy z naszej 
diecezji.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne


