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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Małgorzaty i Stanisława Piś, 
Katarzyny i Piotra Pusz, Anny i Tadeusza Pusz, Małgorzaty i Bogumiła Pusz. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Ewa i Tadeusz 
Pondel 240 zł, P. Małgorzata i Stanisław Kuźniar 250 zł, P. Małgorzata 
i Zbigniew Świecarz 250 zł oraz rodzice dzieci kl. III 200 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 
1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 4, 26–34) 
Jezus mówił do tłumów: «Z Królestwem 
Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie 
i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie 
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, 
najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym 
porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 
ze wszystkich nasion na Ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od 
innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą 
się w jego cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile 
mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno 
zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Wszystko, co słyszymy w Ewangeliach, ma nam pomóc w zrozumieniu 
tego, co Jezus Chrystus chciał przekazać zarówno ludziom Sobie 
współczesnym, jak i przyszłym pokoleniom. Jesteśmy Dziećmi Bożymi, 
dlatego słowa przypowieści często brzmią tak, jakby były skierowane do 
dzieci. I nadal są tak aktualne, jak były 2000 lat temu. Moc Boga, Jego 
Władza i Jego Miłosierdzie to temat pierwszego czytania. Bóg może 
każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: 
„wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo 
wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone 
usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to 
uczynię.” (Ez 17,24). Skąd Prorok Ezechiel, żyjący przecież przed  
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 14.VI – 20.VI 2021 

poniedziałek + Zofia Cieszyńska, od syna Andrzeja z rodziną 

wtorek + Zofia Cieszyńska 

środa + Zofia Cieszyńska, od rodziny Hałysów 

czwartek + Antoni Cieszyński i za zmarłych z rodziny Cieszyńskich 

piątek + Zofia i Antoni Cieszyński, od wnuka Pawła z rodziną 

sobota + Zofia Cieszyńska, od siostry Marii z rodziną 

niedziela + Zofia Cieszyńska, od rodziny Kuter 

 „Obawa śmierci tak skandaliczna, a tak pospolita wśród 
obecnego pokolenia, jest chorobą wynikającą z zaniedbania 
higieny ducha. Zdrowie ducha wymaga, ażebyśmy równie 
często myśleli o Bogu i życiu wiecznym jak o jedzeniu 
i o rozrywkach; a że tego nie robimy, więc zamiera w nas 
zmysł duchowy i stajemy się gorszymi kalekami niż ślepcy. 
(...) Dzisiejsza cywilizacja, która zamiast Boga i duszy 
postawiła pierwiastki chemiczne i siły, wygląda marnie, 
a może skończyć bankructwem.” "Emancypantki" Bolesław Prus 
„Ci, którzy pytają, są bardziej drodzy 

Boskości niż ci, którzy wiedzą.” 
Gitta Mallasz 


