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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Iwony i Arkadiusza Nosek, Renaty 
i Mirosława Drońskich, Agnieszki i Jacka Zając, Mieczysława Cieszyńskiego, 
Marii i Andrzeja Piś. Jest już ofiarodawca kwiatów i wystroju kościoła na przyszłą 
niedzielę. W imieniu Parafii składam serdeczne Bóg zapłać. 

2.Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Agnieszka i Tadeusz 
Wojtasik 340 zł, P. Sylwia i Bartłomiej Cieszyńscy 250 zł. 

3.Msze św. w tygodniu: wtorek i piątek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730, w czwartek 
o godz. 800 dodatkowa Msza św. na zakończenie roku szkolnego. Spowiedź 
szkolna dzieci i młodzieży od poniedziałku na godz. przed Mszą św. W sobotę 
od godz. 1700 spowiedź przed Odpustem Parafialnym. 

4.W przyszłą niedzielę w naszej Parafii Uroczystości Odpustowe. Kazania wygłosi 
Ojciec Władysław Lizun – franciszkanin posługujący w Przemyślu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 4, 35–41) 
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do 
swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». 
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był 
w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle 
zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że 
łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi 
na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, 
zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił 
i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi 
jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między 
sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 

W „Atłasowym trzewiczku” Paula Claudela jest scena, 
w której morski rozbitek, przywiązany do belki z zatopionego 
okrętu, błądzi po wzburzonych wodach oceanu. Komentując 
tę scenę Joseph Ratzinger zauważa, że dobrze opisuje ona 
sytuację egzystencjalną, w jakiej znajduje się dzisiaj człowiek 
niby wierzący, ale wciąż powątpiewający: „Przywiązany do 
krzyża – ale krzyż nie przywiązany do niczego – błąka się po 

odmętach morza. (...) Wydaje się, jakoby utrzymywała go tylko belka chwiejąca 
się na morzu nicości”. Jawi się tu fundamentalne pytanie o kształt i moc naszej 
wiary. Wiara, tak jak ją pojmuje chrześcijaństwo, potrzebuje silnego 
zakotwiczenia w Objawieniu udzielonym nam przez Jezusa Chrystusa. Gdy tego 
osobowego zakotwiczenia brak, może nas spotkać to, co spotkało uczniów 
przeprawiających się na drugą stronę jeziora Genezaret. Mieli Chrystusa bardzo 
blisko siebie, w łodzi, a mimo to „zlękli się bardzo” i zachowywali się tak, jakby   
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 21.VI – 27.VI 2021 

poniedziałek W intencji ks. Proboszcza, od kręgu rodzin 

wtorek + Zofia Cieszyńska, od rodziny Brzozów i Bachmat 

środa + Zofia Cieszyńska, od rodziny Bałutowskich 

czwartek + Zofia Cieszyńska, od Bogusławy i Stanisława Bachmat 

piątek + Jadwiga Sierżęga 

sobota + Leonia i + Ludwik Cieszyński 

niedziela + Emilia, + Bolesław Golenia 
 

 „Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie 
walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, 
abyś upadł i został pokonany.” 

św. Ojciec Pio 

„Rodzice powinni nie tyle starać się o to, aby 
dzieciom pozostawić po sobie dobra, ale żeby 
dzieci zostawić dobre.” św. Ignacy Loyola 


