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 EWANGELIA NA SZESNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                     Mk 6,30-34 

Jezus dobry pasterz. 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 
czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i 
odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli wi ęc łodzią na 
miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 
uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 

 
 

� ●  
 
 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii jest idealnym Pasterzem, który troszczy się o Apostołów 
– przyszłych pasterzy i owce, czyli o lud. Zobaczmy troskę Jezusa o Apostołów. 
Zabiera ich na miejsce pustynne, aby mieli czas na odpoczynek i na modlitwę. Wtedy, 
kiedy przebywali sami, daleko od tłumu Jezus uczył ich modlitwy, wyjaśniał 
tajemnicę Królestwa. Traktuje apostołów jak Przyjaciół: „ nie nazywam was sługami, 
ale przyjaciółmi moimi” (J 15,15)., co powoduje, że tworzy w nich ducha Pasterza. 
Ludzie też przyszli do Jezusa, ponieważ nie mieli, do kogo pójść i oto niespodziewanie 
znajdują kogoś, kto nimi nie gardzi, ale daję im nadzieję, radość, szczęście. Faryzeusze 
i uczeni w Piśmie nimi gardzili. Jezus wzruszył się widząc tłum garnący do niego, tłum 
przez innych odepchnięty. Jezus „zaczyna ich nauczać” o Królestwie jak maj ą 
postępować, aby do niego wejść, podnosi ich na duchu. I możemy się dziwić, dlaczego 
Jezus miał tak czułe i wrażliwe serce? Dlaczego ze wszystkich wartości tak wysoko 
cenił człowieka? Bo Jezus patrzył na ludzi jak na swoich braci. Widział w nich obraz 
Boga, widział swoje stworzenie - tak często bezradne i najbardziej potrzebujące Boga. 
Szedł na spotkanie z człowiekiem, aby mu dać radość, miłość, przebaczenie grzechów. 
 
Tak samo i my przychodzimy do Jezusa, aby podzielić się z nim radościami i 
smutkami minionego tygodnia. Jednocześnie jesteśmy bardzo spragnieni duchowego 
pokarmu. Tak często czujemy się „ jak owce nie mające pasterza”. I przychodzimy do 
Jezusa by czerpać siły duchowe z Jego Słowa i karmić się chlebem dającym życie 
wieczne. Śpiewaliśmy w Psalmie: „Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie...” 
– z tych słów płynie zaufanie nasze do Boga.  
Oto teraz pasterz zastawia dla nas stół, z którego czerpmy siły dla naszego życia. 
 
 



 
 

OGŁOSZENIA 
1. 26 lipca /niedziela/ o godz. 12.00 będziemy przeżywać Odpust Parafialny z racji 
Św. Małgorzaty. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, 
przybyłych gości, biel procesyjną, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, 
dzieci I Kom. i Roczn. /do sypania kwiatów/,ministrantów, młodzież 
i dorosłych /oczywiście w pięknych strojach ludowych/. 
W tym dniu, po każdej Mszy św., będziemy błogosławić pojazdy z racji  
Św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

2. Aby lepiej przygotować się do Paraf. Odpustu zapraszamy na indywidualną 
adorację Najśw. Sakramentu. Rozpocznie się ona w piątek od godz. 19.00 
i będzie trwać całą sobotę do godz. 21.00 z przerwą na Msze św. Zachęcamy 
aby wziąć ze sobą różaniec czy książeczkę i przyj ść na modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem. 

3. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
Bardzo prosimy o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: Annów, 
Mała Wola, Gaj, Wielka Wola, Lechów, Dąbrówka, Stanisławów, 
Teodozjów, Studzianki /za trasą/, Małe Czerniewice i Paulinów. Za rok 
- pozostałe miejscowości.   

� ●  
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Jakub Reszka, kaw. z par. tut. i Paulina Pastucha, panna z Tomaszowa Maz.; 
Mariusz Świderek, kaw. z Wale i Elżbieta Pijanowska, panna z par. tutejszej. 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Jasiu, powiedz nam - pyta ksiądz na lekcji religii - Co musimy zrobić, aby otrzymać 
rozgrzeszenie? 
- Musimy grzeszyć, proszę księdza - pada odpowiedz. 
 

Mama kupiła Jasiowi rowerek. 
Jasiu jedzie na nim i krzyczy : 
- Mamo, mamo jadę bez jednej ręki 
Po chwili: 
- Mamo, mamo jadę bez dwóch rąk 
Następnie wola: 
- Mamo, mamo jadę bez zębów! 

 
Do właściciela stacji benzynowej przychodzi klient i pyta: 

- Czy pan potrzebuje ludzi do pracy? 
- Nie, mam komplet, nawet o dwie osoby za dużo. 
- Poważnie? 
- Przykro mi, ale naprawdę mówię poważnie. 
- No to, do licha, niech mnie ktoś wreszcie obsłuży! 
 



 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK 20. 07. 2009. 
18.00 Za +Andrzeja Golenia w 9 rocz. śmierci i Jana Golenia. 
                                                       WTOREK 21. 07. 2009 
18.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Larsa w 1 rocz. urodzin, 
                  Milenki oraz dla całej rodziny. 
                                                                 ŚRODA 22. 07. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za + Tadeusza Pawlaka w 4 rocz. śmierci, zmarłych z rodz. Pawlaków  
                   i Skonecznych; 
       +Ryszarda Kmitę w 7 rocz. śmierci, rodziców Kmitów, Józefę i Józefa 
                   Matyjaszczyków; 
       +Kazimierza Skonecznego /int. od syna Stanisława z rodziną/; 
                +Jerzego Pawlaka w 29 rocz. śmierci, rodziców -Józefę i Mariana oraz 
                   Bolesława Rzadkowskich; 
                +Krzysztofa Gromka /int. od żony z córeczką/. 
                                                     CZWARTEK 23. 07. 2009 
 9.00 int. wolna.        
                                                     PIĄTEK 24. 07. 2009 
18.00 Za +Annę, Władysława i Stanisława Wieczorków. 
                                                      SOBOTA 25. 07. 2009 
17.00 Ślub –Grażyna Bartosik i Daniel Niewola. 
18.00 Za +Kazimierę, Kazimierza i Bernarda Rogulskich oraz Bronisława 
                  Tworskiego. 
                                                      NIEDZIELA 26. 07. 2009. 
  9.00 Za +Bolesława Żelazka w 3 rocz. śmierci; 
               +Krzysztofa Gromka /int. od siostry z mężem/.  
12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Krzysztofa. 
18.00 Za +Zofię Kępa w 3 rocz. śmierci, Jana i Henryka Kępów oraz dziadków 
                  Boneckich.  
 

 

       
 
Zajmujemy miejsca w wagonie               i      odjazd nad piękne morze! 


