
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 06.07 bł. Marii Teresy Ledóchowskiej (wsp.) 
1800 + Józefa Mazura, Stanisława, Janinę, Błażeja, Mariana Krajewskich zam. r. Kamiń-
skich 
1830 + Łukasza i Reginę Stachurę (r. śm.) 
Wtorek 07.07 Dzień Powszedni  
1800 + Mariannę, Jana Zegadłów 
1830 + Jana i Danutę Ziopaja 
Środa 08.07 św. Jana z Dukli (wsp.)  - RELIKWIE 
1800 1) + Patrycję Otwinowską, Czesława Kowalskiego i Zdzisława Głąba z int. rodziny;  
2) + Stanisławę, Stanisława Sołtysów, Annę, Stefana Głodek; 3) + Czesława Krzyszkow-
skiego; 4) W 75 r. ur. Stanisława Bernata o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski;  
5) + Reginę Stachurę z int. Teresy Gubała; 6) + Janinę Kołek od uczestników pogrzebu;  
7) + Stanisława Kamińskiego od uczestników pogrzebu; 8) + Andrzeja Machulskiego zam. 
brat Julian z r.; 9) + Zdzisława i Kazimierę Wierzbickich zam. brat Kazimierz z żoną;  
10) W 50 r. ur. Renaty Stajniak o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski od rodziców, 
męża i dzieci z rodzinami; 11) + Mariana i Janinę Zawadzkich; 12) + Jana, Marię, Anto-
niego, Józefa, Franciszkę Węgrzyn; 13) + Henryka Kowalskiego, Józefa, Anielę, Edwarda 
i Stanisława Malickich; 14) W 10 r. ślubu Michała i Anny o Boże błogosławieństwo i o 
zdrowie; 15) + Andrzeja Machulskiego z int. Stanisławy; 16) + Mariana, Janinę, Bolesła-
wa, Kazimierza Szewczyków; 17) W 18 r. ur. Oliwii Wieczorek o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski; 18) W 40 r. ślubu Jana i Grażyny Przepióra o Boże błogosławieństwo; 
19) Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bo-
żej oraz wszelkie potrzebne łaski dla Kingi Mazur w 7 r. ur. oraz Moniki i Mirosława Ho-
my w 20 r. ślubu i całej rodziny; 20) + Józefa i Franciszkę Kubickich, Genowefę i Włady-
sława Krzyszkowskich; 21) + Teodozję Stachurę i zm. członkinie Kółka Różańcowego św. 
Szarbela z Nidy; 22) + Wandę i Stanisława Kaczorów; 23) + Stanisławę Kaczor od uczest-
ników pogrzebu; 
Czwartek 09.07 Dzień Powszedni   
1800 + Tomasza Kubickiego (9 r. śm.) z int. rodziców  
1830 + Zdzisława Lużyńskiego 

Piątek 10.07 Dzień Powszedni 
 

1800  W 10 r. ślubu Justyny i Kamila Szczukiewiczów i o Boże błogosławieństwo dla dzieci 
1830 + Zdzisława Lużyńskiego 
Sobota 11.07 św. Benedykta (święto) 
1800 + Juliana, Władysława, Mariannę, Czesława, Cecylię, Eugeniusza Śmietanów  
1830 + Władysława, Michalinę Nosek, Józefa, Krystynę Wojciechowską, Marię i Ignacego 
Szczeponika  

Niedziela 12.07 XV Niedziela Zwykła 
800 + Krzysztofa Lewickiego zm. z r. Gibasów i Salamonów 
1000  + Władysława, Reginę, Edwarda Kasperków 
1200  Chrzty: Marcelina Ewa Sołtys 
1600 za Parafię  

 
  

 

 
 

 XIV Niedziela Zwykła 
5 lipca 2020 r. Nr 32 (606) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Za 9,9-10  /  Rz 8,9.11-13  Ewangelia: Mt 11,25-30 

W owym czasie Jezus prze-
mówił tymi słowami: «Wysła-
wiam Cię, Ojcze, Panie nieba  
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi,  
a objawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. Wszystko 
przekazał Mi Ojciec mój. Nikt 
też nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn 
i ten, komu Syn zechce obja-
wić. Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźcie na siebie moje 
jarzmo i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego 
serca, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych. Albowiem 
słodkie jest moje jarzmo, a mo-
je brzemię lekkie». 

Kazanie espresso… 
Prorok Zachariasz zapowiada radość z mesjańskiego pokoju. Bóg przychodząc do swych 
wiernych, usunie pośród nich rydwany, połamie ich łuki, rozpędzi konie – zwierzęta używa-
ne w walce. Sam przybędzie na pokornym oślęciu – nie jest to zwierzę godne majestatu 
króla, lecz Boży Majestat nie dozna umniejszenia. Trzeba nam się weselić pokojem, nie tyl-
ko międzypaństwowym, politycznym, ale nade wszystko między najbliższymi – w rodzinie, 
między małżonkami, przyjaciółmi. Osiągniemy go, zapraszając Boga do naszego życia. 
Lecz jak wprowadzić Stwórcę do relacji, jakie łączą nas z najbliższymi? Duch Święty jest 
duchem pokory. Zamieszkując serca wiernych, uzdalnia ich do życia pokorą. Ta może być 
wyrażana w różny sposób. Na pewno nie jest cierpiętnictwem, ale umiejętnością zauważa-
nia potrzeb bliskich i zaspokajania ich nawet za cenę akceptacji niewygód.       /o. J. Bocian/ 
 
 
 

Jezu cichy i pokornego Serca  
uczyń serca nasze według Serca Twego 

 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Dariusza 
Chojneckiego z Kowali i Waldemara Kasperka z Brzezin, którzy odeszli do domu 
Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 



Ogłoszenia Parafialne… 
▪ Jeszcze raz obejmijmy modlitwą zmarłych odprowadzonych na cmentarz w tym tygodniu: 
+Teodozja Stachura z Nidy, +Stanisława Kaczor z Brzezin i +Dariusz Chojnecki z Kowali. W 
tym tygodniu zmarł +Kasperek Waldemar z Brzezin Módlmy się: "Wieczny odpoczynek.....". 
▪ W dzisiejszą adoracyjną, pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8 spotkanie 
Róż Różańcowych. Intencja na miesiąc lipiec: "Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towa-
rzyszyły: miłość, szacunek oraz rada." 
▪ W tym tygodniu obchodzimy; 
- w poniedziałek -wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.  
- w środę - wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana. Msza św. z relikwiami, 
- w sobotę - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. 
▪ W środę wypada 2 środa miesiąca; o godz. 18 sprawowana będzie Msza św. wotywna i 
Nabożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy. 
▪ Przygotowanie przed chrztem w sobotę o godz. 19. 
▪ Zapowiedzi: 
- Lurzyński Karol z Parafii św. Kazimierza z Bilczy i Wojcieszyńska Patrycja z naszej Parafii. 
- Surowiec Jakub i Karłowska Dominka z Parafii św. Augustyna z Warszawy. 
Zapowiedzi 1. 
- Kaczor Piotr z Parafii św. Stanisława b. m. w Starochęcinach i Ksel Milena z naszej Parafii. 
Zapowiedź 2. 
Ewentualne przeszkody prosimy zgłaszać duszpasterzom. 
▪ Przypominamy dzieciom i młodzieży, że dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedziel-
nej jest już odwołana, a dyspensy od obowiązku codziennej modlitwy nigdy nie było. Waka-
cje to często czas odpoczynku, beztroski i swawoli; niech jednak nie opuszcza was Drodzy 
poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, 
zachowania prawa moralnego i przestrzegania przykazań Bożych i kościelnych. 
▪ Pragnę podziękować naszemu rodakowi księdzu Wiesławowi Kaczorowi za ofiarowaną 
naszej parafii kapę, ornaty i alby. 
▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych nieczystości z cmentarza. 
▪ Dziękuję za posprzątanie kościoła. Z Kowali wczoraj przybyli: Zuzanna Ślusarczyk, Justy-
na Brzoza, Renata Rędzia, Małgorzata Bugajska, Teresa Bugajska, Anna i Karolina Malic-
ka, Damian i Monika Malicka. W najbliższą sobotę proszę kolejne rodziny z Kowali. 
▪ Dziękuję za składane ofiary na kościół.  
▪ W przyszłą niedzielę, druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Papież senior Benedykt XVI w tym roku po raz pierwszy opuścił Watykan od czasu 
abdykacji i udał się do Niemiec odwiedzić swojego brata który był chory. W dniu 1 lipca 
2020 roku zmarł brat papieża seniora Georg Ratzinger. 

Zamyśl się… 
Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. A w 
jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć 
ku swemu Panu, bez oglądania się wstecz, i roz-
mawiać z Nim bez żadnego pośrednika?                    
/Ewagriusz z Pontu/ 

Uśmiech 
Idzie myśliwy przez las i śpiewa: - Na 
polowanko, na polowanko! Z tylu wy-
chodzi miś, klepie go po ramieniu i pyta: 
- Co, na polowanko? - Nie! Ależ skąd!! 
Na ryby! 

Czy wiesz, że… 
1) W 1576 roku dżuma szalała w Mediolanie wprowadzono ograniczenia przybywających 
pielgrzymów. A na ulicach nie mogło gromadzić się więcej niż 10 osób. Kardynał Karol Bo-
romeusz wprowadził ogólną kwarantannę. Kapłanom nakazał ustawienie na skrzyżowaniach 
ołtarzy aby odprawiać tam Msze by ludzie mogli w niej uczestniczyć stojąc w oknach domów 

Boży człowiek… - św. Kilian (8 lipca) 
Historia nie przekazała nam wiele informacji o Kilianie. Urodził się około roku 644 w Irlandii 
lub w Szkocji. Miał zostać mnichem w Irlandii. Czując jednak w sobie zapał do pracy 
misyjnej, pociągnął za sobą towarzyszy i udał się do Francji. Następnie ruszył do Rzymu, 
gdzie z rąk papieża otrzymał sakrę biskupią i wszelkie pełnomocnictwa misyjne do 
nawracania Franków wschodnich. Udał się do Niemiec w okolice Würzburga. Tu miał 
pozyskać dla wiary księcia germańskiego, Gosberta. Książę, za namową Kiliana, oddalił po 
chrzcie swoją nieprawą małżonkę, Gejlanę. Ta z zemsty w czasie chwilowej nieobecności 
Gosberta miała podstępnie pozbawić św. Kiliana i jego towarzyszy życia. Działo się to 8 
lipca 689 roku. Wśród towarzyszy św. Kiliana wymienia się: św. Kolmana, kapłana, św. 
Totnana, diakona, św. Gallona i św. Armwala. 

Znalezione… 
Nawet już w czasach apostolskich była pokusa, żeby tego przykładu Nauczyciela nie 
stosować. Żeby występnego wyłączyć, wykluczyć, nawet nie pozdrawiać, a więc nawet nie 
życzyć mu dobra, łaski Bożej, nawrócenia. Ten problem niestety z biegiem wieków wcale 
nie słabnie, a czasem ma się wrażenie, że nawet narasta. Iluż to wierzących katolików 
marnuje czas i energię na potępianie dzisiejszych celników i grzeszników, na udowadnianie, 
jak bardzo złe mają intencje, na dzielenie społeczeństwa, zamiast je łączyć. Budują gruby 
mur, i po tej stronie są oni, dobrzy, a po tamtej – sami paskudni. I to paskudni bez żadnych 
jaśniejszych stron, paskudni do szpiku kości. Zróbmy eksperyment. Powiedzmy, że ktoś 
szczególnie w danym środowisku niepopularny, na przykład jakiś przywódca polityczny 
„tamtej” strony, jest w prywatnym życiu dobrym ojcem rodziny, albo jest bardzo 
zaangażowany w działalność hospicjów, czy coś podobnego. Jaka jest nasza reakcja? 
Jeżeli jest nią dziękczynienie za dobro, które Bóg w tym człowieku złożył, to jesteśmy 
uczniami Nauczyciela. Ale jeżeli natychmiast mówimy: To nieprawda, albo najwyżej 
reklama, chwyt propagandowy – jeżeli blisko lub daleko istnieją ludzie, o których nic 
dobrego nie pozwalamy powiedzieć – to choćbyśmy się obwiesili papieskimi flagami, 
uczniami Nauczyciela nie jesteśmy.                                       /s. Małgorzata Borkowska OSB/ 

Coś dla ducha… 
„O uchu igielnym i wielbłądzie” 

Pan Jezus mówił kiedyś o uchu igielnym i wielbłądzie: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Co to jest ucho igielne? Igła 
ma w sobie dziurkę, szparę i jak babcia, mamusia czy ciocia chce przyszyć guzik, to prze-
wleka nitkę przez tę szparkę, którą nazywa się uchem igielnym. Dlaczego Pan Jezus mówił 
o uchu igielnym? Patrzył na świątynię w Jerozolimie, wielki kościół, który miał kilka bram  
i jedną z nich nazywano „Uchem Igielnym”, bo była bardzo wąska. Pana Jezus powiedział, 
że przez tak wąską bramę nie przejdzie bogacz. Człowiek bogaty ma ze sobą walizki z pie-
niędzmi i prezentami, to jak się może przecisnąć przez wąską bramę? Czy wiem, jak wyglą-
da wielbłąd? Wielbłąd to jest zwierzę większe od konia, mniejsze od słonia. Żeby człowiek 
mógł na nim usiąść, wielbłąd klęka. Jedyne zwierzę, które na pustyni klęka jak w kościele. 
Czy można powiedzieć, że wielbłąd przypomina kogoś bogatego? Można, bo na wielbłąda 
kładzie się paki z towarami, ubraniami, butami, pieniędzmi. Bogaty wielbłąd. Czy wielbłąd 
poszedł za Panem Jezusem? Trzy wielbłądy poszły: jeden przyniósł Mu mirrę, drugi kadzi-
dło, trzeci lekarstwa, wtedy, kiedy Pana Jezus był w żłobku w Betlejem. Zostawili skarby  
i dalej idą za Jezusem, bo jak nadchodzi Boże Narodzenie, to stale się je rysuje i wciąż nio-
są skarby Jezusowi. Kiedy chłopiec przypomina bogatego człowieka? Znam chłopca, który 
miał trzy bułki z masłem na śniadanie i kiedy zobaczył, że jego kolega zapomniał śniadania 
– oddał mu dwie bułki, a jedną tylko sobie zostawił. Wyrzekł się czegoś dla drugiego. Zapy-
taj siebie: gdybym miał trzy bułki, to ile bułek oddałbym komuś biednemu? A może sam 
chciałbym je wszystkie zjeść?                                                                     /ks. J. Twardowski/ 

 


