
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak 
wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 
nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne 
osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło 
to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go 
litość nad nimi; byli bowiem jak owce niemające pasterza. 
I zaczął ich nauczać.
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Na pytanie, jak otworzyć drugiego człowieka, biskup Andrzej 
Czaja odpowiada: „Kluczem Ewangelii. Bo jak ja go zacznę otwie-
rać własnymi kluczami, to stworzę jakąś ideologię”.
Zadziwia skuteczność Apostołów, którzy nie znali pedagogiki ani 
nie dysponowali środkami przekazu. Podstawą ich sukcesu by- 
ła nie tylko treść Ewangelii, ale i świadectwo życia.
Kiedy Małe Siostry od Jezusa zamieszkały w marsylskiej dziel-
nicy rozpusty, prostytutki najpierw kpiły z nich, a potem, kiedy 
zobaczyły jak siostry żyją, nabrały do nich zaufania.

Dlaczego mamy niewielki wpływ na grzeszników?
Czasem, mimo ogromnych wysiłków i przemyślnych zabiegów 
duszpasterskich czy ewangelizacyjnych, mamy znikomy wpływ 
na ludzi czyniących zło czy żyjących w grzechu. Kiedy wrócimy 
z kościoła do domu, a potem pójdziemy do szkoły czy pracy, lu-
dzie nie będą się interesować tym, jak było w kościele, ani też 
czy w ogóle tam byliśmy, ale uważnie patrzeć, czy staliśmy się 
lepszymi.

ks. Eugeniusz Burzyk

16. Niedziela Zwykła –  ROK B





 1. Dzisiaj – jak w każdą trzecią niedzielę miesią-
ca – do puszek składamy ofiary na pomoc syryj-
skiej rodzinie, którą objęliśmy opieką. W Syrii 
sytuacja jest coraz trudniejsza, od pewnego 
czasu szybko wzrastają ceny produktów. 

 2. Ze względu na urlop Pana Organisty, dzisiaj 
zamiast tradycyjnych nieszporów o 17.30 bę-
dzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

  3. W przyszła niedzielę – 25 lipca będziemy ob- 
chodzić liturgiczne wspomnienie św. Krzysz-
tofa, patrona kierowców i podróżujących. Po 
każdej Mszy Świętej odmówimy specjalną mo- 
dlitwę i pobłogosławimy pojazdy na parkin-
gach przy kościele oraz kierowców zebranych 
przy swoich samochodach. Każdy kierowca 
otrzyma estetycznie zapakowany – w specjal-
nym pudełku – brelok do przypięcia w swoim 
samochodzie, na którym z jednej strony jest 
postać św. Krzysztofa, a z drugiej zdjęcie na- 
szego kościoła. Przy tej okazji składamy ofiary 
na utrzymanie naszego parkingu wraz z ogro- 
dzeniem i krzewami.

 4. Przy stolikach z prasą są do nabycia poświę-

cone krzyże franciszkańskie „San Damiano”, 
m.in. z MB Bolesną pod krzyżem Jezusa. 

 5. Są również poświęcone różańce z krzyżem 
św. Benedykta, który oddala od nas duchowe 
i fizyczne niebezpieczeństwa, szczególnie te 
związane z czarami, otruciem i kuszeniem 
przez szatana.

 6. Dziękujemy za ofiary, złożone dzisiaj podczas 
składki specjalnej oraz całego tygodnia. Rów-
nież wpłacane na konto bankowe parafii: Bank 
Spółdzielczy w Miedźnej, Oddział Brzeszcze: 
27 8446 1016 2002 0075 5825 0001. Lista 
ofiarodawców będzie umieszczona w gablo-
cie przy głównym wejściu i obok zejścia do ka- 
plicy dolnej. Każda ofiara zostaje przypisana do 
odpowiedniej rodziny w kartotece parafialnej.

 7. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koście-
le odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: Popie- 
łuszki, Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Wojska 
Polskiego i Grunwaldzkiej. Dziękujemy miesz-
kańcom ulic: Wyspiańskiego, Piłsudskiego i Ko- 
pernika za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Dziś, choć działania wojenne w Syrii ustały, miesz-
kańcy tego kraju wciąż dźwigają brzemię nie-
dawnych wydarzeń, patrząc na zburzone domy, 
szpitale, szkoły, miejsca pracy. Zrujnowana go-
spodarka generuje inflację na niespotykaną skalę, 
dlatego dziś zakup chleba to dla Syryjczyków spo-
ry wydatek. Szczęście mają te rodziny, w których 
przynajmniej jedna osoba ma pracę, choć zarobki 
jednej osoby i tak nie wystarczają na pokrycie 
codziennych, podstawowych wydatków.

Kiedy w 2016 r. startował program pomocy Ro-
dzina Rodzinie, nie wiedzieliśmy, jak wielu po-
trzebującym uda się pomóc. Hojność darczyńców 
przerosła jednak nasze oczekiwania, dlatego dziś 
wiele syryjskich rodzin może myśleć o powrocie do 
normalności, do życia skromnego, ale bez strachu 
o jutro. Cieszy nas, że wielu beneficjentom udało 
się uniezależnić od pomocy z zewnątrz, ponieważ 
uruchomiona przez Caritas Polska pomoc dla mi-
kroprzedsiębiorców pozwoliła im na nowo otwo-
rzyć szwalnie, warsztaty, uliczne bary szybkiej 
obsługi. Mimo wszystko program Rodzina Rodzinie 
musi trwać. Musi dawać nadzieję wszystkim tym, 
którzy wciąż żyją w skrajnym ubóstwie. Choć 
na ulicach syryjskich miast jest dziś spokojniej, 
to konflikt nie został zażegnany i trudno mówić 
o odbudowie kraju. Wciąż 80% Syryjczyków mie-
rzy się z potworną biedą i bezrobociem. Brakuje 
im środków nie tylko na leki, wizytę u lekarza czy 
książki do nauki dla dzieci, ale przede wszystkim 
na podstawowe zakupy, prąd, czynsz… 

Z powodu wojny i biedy wiele osób, szczególnie 
młodych, wyjechało z Syrii. Pozostali nie chcą 
opuszczać ojczyzny, swoich domów, rodzin. Wie-
dzą, że tu jest ich miejsce. Pozwólmy im wie-
rzyć, że spokojne życie w ich kraju jest możliwe. 
Pozwólmy im cieszyć się myślą, że ktoś o nich 
pamięta.

Dyrektor Caritas Polska
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 18 lipca
  7.00 † Franciszek Porwisz
  8.30  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB dla Fer-
dynanda Lenika z okazji 90. urodzin

10.00 † Julian i Maria Bartoś z córką Jadwigą
11.30 † Regina Pielesz w 15 r. śmierci
18.00 † Adam Brzeziecki

PONIEDZIAŁEK – 19 lipca
  6.30 † Dariusz Pest
18.00 † Maria i Józef Krzak w r. śmierci

WTOREK – 20 lipca
  6.30 † Stanisława Saternus
18.00  † Jan Pucka

ŚRODA – 21 lipca
  6.30 † Maria Czardyban
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Hele-
na Płonka; † Salomea i Alojzy Stawo-
wy z córką Kazimierą; † Halina Suter; 
† Zbigniew Kozak w 21 r. śmierci; 
† Czesława Żmudka; † Helena Wójcik; 
† Ryszard Pasałka; † Tadeusz i Ma-
rek Mazur; † Adam Szlachta; † Jerzy 
Jarosz; † Adam Brzeziecki; † Jerzy 
Drewniak

CZWARTEK – 22 lipca
  6.30 † Waleria Piwowarczyk
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo św. Jana Pawła II: dziękczyn-
na z prośbą o błogosławieństwo Bo- 
że i zdrowie dla Danuty Wasilak z oka- 
zji 92. urodzin; † Czesław Matlak; † Cze-
sław Wiktorowicz; † Jacek Stopa; † Do- 
rota Kanik; † Dorota Matusz; † Jaro- 
sław Apryas; † Wiktor Wyrwa; † Jolan- 
ta Stanek; † Jan Baniak; † Stanisława 
Saternus; † Stefania Duda z rodzica-
mi; † Mieczysław Pudełko; † Kazimierz 
Solich

PIĄTEK – 23 lipca
  6.30 † Maria Czardyban
  6.30 † Czesław Lepianka
18.00 † Maria i Bolesław Ziemińscy

SOBOTA – 24 lipca
  6.30 † Stanisława Saternus
  6.30 † Edward Nowak
  6.30 † Kazimierz Karnas
18.00 † Stanisław Bożek w 16 r. śmierci

NIEDZIELA – 25 lipca
  7.00  Dziękczynna z prośbą o błogosła-

wieństwo Boże i opiekę MB w doro-
słym życiu dla Anny z okazji 18. 
urodzin i imienin

  8.30 † Kazimierz Ziółkowski w 3 r. śmierci
10.00 † Józef Łęczycki w 32 r. śmierci  

i † Elżbieta Kowalczyk w 6 r. śmierci
11.30 † Władysław i Maria Blarowscy  

z rodzicami
18.00 † Mirosław Majcherczyk w 20 r. śmierci


