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

Na ten tydzień do sprzątania kościoła prosimy rodziny: Małgorzatę 
Wojciechowską, Irenę i Andrzeja Cieszyńskich, Beatę i Sebastiana 
Cieszyńskich, Kornelię i Dariusza Szejnar, Izabelę i Witolda Kisała, 
Magdalenę i Roberta Czechowicz. 

2. Msze św. w tygodniu o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy o godz. 1730. Następnie Msza św. na zakończenie roku  
szkolnego. Zapraszam dzieci, rodziców i nauczycieli. 

3. W środę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
4. Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. We wtorek i czwartek zapraszam na 

spotkania z rodzicami i dziećmi przed I Komunią św. 
5. Za tydzień nasza doroczna Uroczystość Odpustowa. Msze św. będą 

o godz. 730 i 1100. Słowo Boże głosić będzie ks. prof. Franciszek Rząsa – nasz 
ostatni rekolekcjonista. W sobotę od 1630 do 1730 spowiedź przed Odpustem. 

6. Zap. przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć: Sławomir Starzec 
z Radymna z Gabrielą Kunik, zamieszkałą w naszej parafii, zap. II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się 
ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być 
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 
dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie 
w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie 
na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz 
duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę 
i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden 
z nich nie spadnie na Ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy 
na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w Niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego 
zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w Niebie». 
 

Nauka dzisiejszej Ewangelii jest trudna: nasze życie doczesne jest 
wprawdzie wartością bezwzględną, ale nie jest wartością najwyższą. 
Pan Jezus stanowczo podpowiada nam, że prześladowania za wiarę 
i sprawiedliwość nie są nieszczęściem absolutnym: "Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą". On sam zostawił nam idealny wzór 
takiej postawy i kiedy groziło Mu ukrzyżowanie, nie próbował ratować życia 
za pomocą paktowania ze złem. Pan Jezus dobrze zna naszą ludzką naturę 
i kiedy mówił: "nie bójcie się!", z pewnością nie chodziło Mu o to, żebyśmy nie 
odczuwali lęku w obliczu niebezpieczeństwa. W ustach naszego Pana znaczy 
to: "Nie dajcie się opanować strachowi! W sytuacjach trudnych, niech łaska 
Boża okaże się większa od waszych lęków!". Należy bać się nie człowieka, 
który może odebrać życie, ale Boga, który jako jedyny ma władzę nad naszym 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 6(63)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 22.VI – 28.VI 2020 

poniedziałek O wszelkie dary Boże, opiekę Matki Bożej dla Antoniego 

wtorek + Janina, + Franciszek Stadnik 

środa + Maria, + Leon  

czwartek O zdrowie i błogosławieństwo Boże  

piątek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zenona 

sobota O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w obraniu 
drogi życiowej dla Karoliny i Sebastiana 

niedziela W intencji Renaty i Mirosława w 25r. ślubu. Dziękczynna, 
z zawierzeniem dalszego życia opiece Matki Bożej 

 

„Sekularystom nie udało się zniszczyć rzeczy Boskich; zdołali jednak 
zniszczyć rzeczy świeckie, jeśli jest to dla nich jakąś drobną pociechą. 

Tytani nie dosięgli Nieba; udało im się jedynie spustoszyć Ziemię.” 
 Gilbert Keith Chesterton 


