
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za przygotowanie kościoła 

i terenu wokół na dzisiejszą niedzielę oraz za czerwony ornat – dar ołtarza. 
2. Na kolejny tydzień powierzamy opiece nasz kościół rodzinom: 

Iwony i Roberta Kolczak, Aleksandry i Bogdana Czechowicz, 
Janiny i Walentego Czechowicz. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele parafialne. 
4. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. Zapraszam wszystkich parafian. 

Dla dzieci i rodziców dzieci klasy III, będzie to "Biały Tydzień". 
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730, 

w czwartek dzień modlitw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 
6. Dziś odbywa się zbiórka do puszek na rzecz powodzian. 
7. W przyszłą niedzielę w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, 

poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji do puszek, 
przeznaczone będą na zakup środków transportu dla misjonarzy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł 
do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele 
w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł 
siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały 
ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie 
niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba 
nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się 
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między 
ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie 
padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 
 

Dzisiejsza Ewangelia o siewcy i rodzajach gleby podkreśla hojność Boga 
i zależność między owocami łaski a otwarciem się na jej przyjęcie. Siewca – Bóg 
sieje w nasze serca swoje Słowo; sieje w sposób hojny – na drogę, między 
ciernie, glebę skalistą oraz na ziemię żyzną. „Do każdego, kto słucha Słowa 
o Królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest 
w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze”. 
Demon wyrywa Słowo tym, którzy wykonują wszystkie czynności potrzebne 
do zrozumienia, czyli słuchają uszami, patrzą oczami, ale ich serce jest 
zamknięte na Słowo, nie wpływa na zmianę ich życia. Grunt skalisty – to ludzie, 
którzy początkowo radują się dobrą nowiną, ale gdy przychodzą trudności, 
zaraz się załamują, szybko zapominają o niej, gdy tylko przestaje im być 
wygodna. Jest to typowy "słomiany zapał", albo słuchanie Słowa wybiórcze, 
selektywne. Taka radość, bez głębi i fundamentu przypomina tłumy, które 
w Niedzielę Palmową witały Jezusa z okrzykami radości, a parę dni później 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 9(66)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 13.VII – 19.VII 2020 

poniedziałek + Jan Pelczarski 

wtorek + Janusz Smyczek od znajomego z Dobkowic 

środa Dziękczynna za otrzymany dar życia i szczęśliwą drogę 
życiową dla Antosi 

czwartek + Maria, + Ignacy, + Stanisław Musz i zmarli z rodziny 

piątek + Janusz Smyczek od wujostwa z Przemyśla 

sobota O Boże dary i opiekę Matki Bożej na drodze z Jezusem 
dla Emilii, z okazji I Komunii św. 

niedziela + Czesława Kuter od syna z rodziną 
 

„Bóg dał nam swoje Słowo! To wiele znaczy, 
dać komuś słowo. Znaczy to, że cię nie zawiodę. 

Że jestem wierny swojej obietnicy. Że nie zapomnę. 
Daję ci moje słowo! Słowo Chrystusa przyniosło ze 
sobą nie jakąś "teorię Absolutu", ale samego Boga.” 
 ks. Przemysław Bukowski SCJ 


