
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. 

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Anny i Bogusława Musz, Elżbiety 
i Wojciecha Pelc, Elżbiety i Władysława Pelc. 

2.Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włożyli swój wkład by tak pięknie przebiegły 
Uroczystości Odpustowe i Jubileuszowe. Na stronie parafialnej dostępne są 
zdjęcia z przebiegu Tego Wielkiego Dnia. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700; poniedziałek, 
środa i piątek o godz. 1800. 

4.W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6, 1–6) 
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. 
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł 
szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, 
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to 
u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? 
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to 
cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu 
u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: 
«Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może 
być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, 
jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich 
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Każdy z nas już tego doznał. Większy posłuch, szacunek i poważanie znajduje się 
wśród tych, z którymi nie przebywa się na co dzień. Człowiek wygłaszający 
prawdy pośród „swoich” nierzadko jest traktowany w sposób uwłaczający, wręcz 
prześmiewczy. Wygłaszając zaś te same prawdy pośród innych, widzi reakcje 
diametralnie inne. Prorok Ezechiel otrzymał od Boga dar prorokowania, ale i tak 
spotykał się z wielkim niedowiarstwem. Otrzymał radę od Pana: „To ludzie 
o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im 
powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną 
– są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród 
nich.” Św. Paweł po wydarzeniach damasceńskich, mimo iż otrzymał dar 
głoszenia Chrystusa, postrzegany był w dalszym ciągu jako prześladowca 
chrześcijan. Dopiero Jego ciężka, wytrwała praca poparta głoszeniem Słowa 
Bożego powoli odmieniła zapatrywania innych na Niego i na to, co głosił. 
Ale i tutaj Pan wspomagał zarówno samego Pawła, jak i Jego otoczenie. 
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WYDANIE 

TYGODNIK PARAFIALNY 

 Nieustającej  

 Westchnienie…  

04.07.2021 
XIV Niedziela zwykła 

W 
N 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 5.VII – 11.VII 2021 

poniedziałek + Maria, + Stanisław Magryś, + Augustyn 

wtorek + Maria Mazur 

środa + Zofia Cieszyńska, od Haliny i Marka Bachmat 

czwartek + Maria, + Antoni Szymańscy 

piątek + Danuta Giżowska 

sobota + Janina, + Stefan Magryś 

niedziela + Janina Pelczarska 
 

 Pewien człowiek zadzwonił kiedyś do pastora 
i powiedział, że chciałby należeć do jego parafii. 

Zaznaczył jednak, że nie chce co tydzień uczestniczyć 
w niedzielnych Mszach, być lektorem podczas 

nabożeństw, studiować Biblii, odwiedzać chorych ani 
pomagać przy zajęciach z religii. Pastor pochwalił jego 

chęć przyłączenia się do parafii, ale powiedział, 
że odpowiedni dla niego kościół znajduje się w innej 

części miasta. Mężczyzna zapisał sobie adres i odłożył 
słuchawkę. Kiedy przybył pod wskazany adres, stanął 
w obliczu logicznej konsekwencji swojego podejścia 

do sprawy. Wznosił się tam opuszczony kościół i kilka 
innych budynków przeznaczonych do rozbiórki. 

«Dzieci, nie miłujmy 
słowem i językiem, ale 

czynem i prawdą!» 
 

1J 3, 18 


