
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać osobom sprzątającym za przygotowanie kościoła i terenu wokół 

na dzisiejszą niedzielę. Na kolejny tydzień rodzice dzieci przystępujących 
do I Komunii św. zadeklarowali, że przygotują kościół na niedzielę.  

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele parafialne. 
3. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. W przyszłą niedzielę suma o godz. 

1100 na której dziewięcioro dzieci przystąpi do I Komunii św.  
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730.  
5. W związku z ulewnymi opadami deszczu w ostatnich tygodniach 

oraz podniesieniem stanu wód, w wielu miejscach na Podkarpaciu i w kraju 
doszło do podtopień i powodzi. Caritas Archidiecezji Przemyskiej zachęca 
do solidarności z poszkodowanymi i udzielenia im niezbędnego wsparcia. 
Zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych, odbędzie się w naszym 
kościele w przyszłą niedzielę (12.07.2020r.). 

6. Na stronie parafialnej dostępne są zdjęcia z Uroczystości Odpustowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
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. Weźcie na siebie moje jarzmo 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje 
brzemię lekkie».  
 

Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni 
sercem mogą bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam objawia. Tylko 
ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie 
o własnym życiu. W kontekście dzisiejszej Ewangelii, warto również sięgnąć 
do małej ascetycznej książeczki Tomasza a Kempis „O naśladowaniu 
Chrystusa”. To, co pisze Tomasz a Kempis, nie jest łatwe, ale dlatego, 
że ta mądrość wyrasta z Ewangelii, która przecież jest wymagająca i dlatego 
prawdziwa. „Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź 
pobożny i cichy, a zostanie z tobą” – czytamy w III Księdze i 8. Rozdziale 
„O naśladowaniu Chrystusa”. Tomasz a Kempis przypomina również, 
że „Bóg osłania pokornego i obdarza wolnością, miłuje pokornego i pociesza, 
pochyla się nad pokornym, zsyła pokornemu swoją łaskę, a potem przemienia 
jego poniżenie w chwałę. Pokornemu odsłania swoje tajemnice, łagodnie 
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 8(65)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 6.VII – 12.VII 2020 

poniedziałek + Edward Hawro od rodziny Kmiotków z Sielca 

wtorek + Kazimiera, + Tadeusz Magryś 

środa + Edward Hawro od wnuka Konrada z rodziną 

czwartek + Janusz Smyczek od mamy  

piątek + Janusz Smyczek od siostry, siostrzenicy i szwagra 

sobota 
Dziękczynna za otrzymane łaski od Boga w dalszym 
zawierzeniu swojego życia Jego Opatrzności i opiece 
Matki Bożej, z okazji urodzin 

niedziela + Kazimiera, + Tadeusz Magryś 
 

„Jeżeli ma mówić Bóg, ty musisz 
milczeć. Jeżeli ma wkroczyć Bóg, 

wszystko musi ustąpić mu miejsca.” 
 Jan Tauler 


