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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Teresy i Stanisława Kuźniar, 
Doroty i Wojciecha Kuźniar, Jolanty Statkiewicz. 

2.Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła. Złożyli je w ostatnim czasie: 
P. Agata i Zbigniew Krzywonos 240 zł; P. Lucyna i Antoni Nazimek 350 zł; 
P. Grażyna i Waldemar Lenar 250 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek i sobota rano o godz. 700. Pozostałe dni 
o godz. 1800. 

4.W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5.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. 

6.Zapowiedzi przedślubne (II zap.): do zawarcia związku małżeńskiego 
przygotowują się: Artur Piotr Barański i Karolina Świecarz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 6, 30–34) 
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli 
Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 
A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno 
na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu 
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet 
na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią 
na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło 
to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak 
owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Człowiekowi potrzebny jest nie tylko sen albo praca, ale też odpoczynek. 
Odejście od zaangażowania fizycznego lub intelektualnego i oddalenie się w strefę 
duchową. Bóg nakazał człowiekowi szabat, a Jezus mówi do Apostołów, aby 
poszli samotnie i osobno na pustkowie dla odpoczynku. Mylilibyśmy się jednak, 
gdybyśmy sobie pomyśleli, że wysłał ich na urlop. Na pustyni dokonuje się 
co prawda kuszenie, ale też objawienie Boga. Pustynia to przestrzeń zbliżenia 
duchowego do Boga, a także zbliżenie do siebie samego – myślenia nie tyle 
O SOBIE co raczej NAD SOBĄ. Zbliżenie się do Boga i do siebie niezwykle 
przydaje się w budowaniu relacji z innymi. Ludzie powierzchowni i bezmyślni 
to ci, którzy nigdy nie poświęcają czasu na duchową pustynię. 
Ci, którzy są nieustannie pośród ludzi, są często wobec nich najbardziej odlegli. 
Tylko taki człowiek stwarza głębokie więzi z innymi, który potrafi nabrać co jakiś 
czas dystansu do innych i zbliżyć się do Boga oraz siebie. Większość ludzi nie 
potrafi się jednak zatrzymać, pędząc w galopie na ślepo przed siebie. Zatrzymać 
się to narazić się na ujawnienie pytania o cel życia, sens wysiłku, ocenę moralną 
czynów, to dostrzeżenie sprzeczności i wątpliwości, jakie się w nas kotłują. 
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TYDZIEŃ 29(118)/2021   +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYGODNIK PARAFIALNY 

 Nieustającej  

 Westchnienie…  

18.07.2021 
XVI Niedziela zwykła 

W 
N 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 19.VII – 25.VII 2021 

poniedziałek + Edward, + Maria Szywała, + Aleksandra, + Andrzej, 
+ Bolesław 

wtorek + Leonia, + Ludwik, + Wioletta Cieszyńscy 

środa O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Jolanty i Zenona 

czwartek + Piotr Dziura, od rodziny Łamasz 
piątek + Maria Mach 
sobota + Filomena Mach, 40 r. śmierci 
niedziela + Krzysztof 
 

 Trzy rodzaje odpoczynku: 
Ciało człowieka może odpocząć na plaży czy 
w basenie, umysł może odpocząć przy 
lekturze dobrej książki, w kinie czy teatrze, 
ale serce może odpocząć tylko w Bogu. 
 

 

Odpoczynek przychodzi tylko po utrudzeniu. 


