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19 czerwca dzieci naszej Parafii przeżywały Rocznicę I Komunii Św. oraz 
Promocję Ministranck ą. Na zdjęciu dziewczynki niosą Dary Ołtarza /na str. 3 

kilka migawek z Promocji/. 
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EWANGELIA NA TRZYNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                            Mt 10, 37-42 
 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje.  
 
Jezus powiedział do apostołów: Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć 
swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was 
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, pr zyjmuje Tego, który Mnie 
posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. 
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
 

●●● 
 
Biblijnym tematem dzisiejszej niedzieli jest gościnność. 
Na co dzień  okazujemy sobie wzajemną gościnność najczęściej na trzy sposoby.  
1. Przez otwarcie drzwi domu przed gościem, który do nas przychodzi.  
2. Przez otwarcie umysłu, jakie dokonuje się podczas rozmowy i wzajemnego 
słuchania, dialogu.  Wreszcie  
3. wymiarem gościnności jest otwartość serca, która wyraża się w postawie szczerości i 
wzajemnym porozumieniu, wspólnym odczuwaniu czyli zdolności do empatii. 
        Najmniej trudności mamy z pierwszym poziomem gościnności, która wyraża się 
w zewnętrznym geście. Wszak gościnna postawa, związana z serdecznością i suto 
zastawionym stołem, uznawana jest nawet za jedną z narodowych cech 
Polaków. Niezliczone przydrożne krzyże i kapliczki, a przede wszystkim zadbane 
świątynie i przyozdobione ołtarze, mówią o naszej ludzkiej, autentycznej gościnności 
wobec Boga. O tej gościnności świadczą także krzyże obecne w domach, szkołach i 
urzędach. Również nasz sposób świętowania niedzieli, odświętne ubranie i obecność w 
świątyni, są wyrazem gościnności, 
        Być gościnnym, to także otworzyć swój umysł, to umieć słuchać drugą osobę. 
Otwartość umysłu wyraża się w umiejętności prowadzenia dialogu i wspólnym 
poszukiwaniu rozwiązań. 
        Wreszcie trzeci poziom gościnności, czyli otwartość na Boga, wydaje się być 
najrzadziej spotykanym. Bo chyba najtrudniej jest otworzyć przed Bogiem własne 
serce i pozwolić, aby On je przemienił. Bóg jest najważniejszym odniesieniem, 
najwyższą wartością. On jest ponad wszystkim, nawet ponad ludzkimi więziami jakie 
łączą  matkę i dziecko albo ojca miłującego syna czy córkę. Z Bogiem łączy nas więź 
duchowa, która nie przemija i nie może być przerwana przez chorobę, cierpienie, 
niedostatek ani nawet przez śmierć. Uczeń Jezusa to człowiek, który wie dokąd 
zmierza. Człowiek, który nie boi się nawet krzyża i żyje nadzieją nagrody, nadzieją 
nieba. 
 
 

 



OGŁOSZENIA  
1. W czwartek, 30 czerwca br. o g. 19.00 zapraszam na Mszę św., a po niej na procesję 
    z racji Oktawy Bożego Ciała. Na Mszy św. poświęcimy wianki z pierwszych 
    kwiatów i ziół leczniczych.  
2. W najbliższy piątek, tj. 1 lipca br. przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego 
    zapraszam do Sakramentu Pojednania od godz. 16.30 /szczególnie dzieci  
    I Komunijne/. Przypominam, że istotą I pt. miesiąca jest bycie na Mszy św. 
    i komunia św./a nie tylko spowiedź/.  
3. Wyjeżdżające na Rekolekcje do Goczałkowic Zdrój dziewczęta informuj ę, że  
   autokar będzie podstawiony 27 VI br. /poniedziałek/ o g. 10.00 na Pl. JP II. Po 
   drodze wstąpimy do Częstochowy.  

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

OLIWIERA, MATEUSZA JANASA – NIECH BÓG PROWADZI GO P RZEZ ŻYCIE DROGĄ  
                                                                   WIARY, PRAWDY  I MIŁO ŚCI. 

●●● 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Władysław Skoneczny – pokój jego duszy. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Po wysłuchaniu awantury młody człowiek zwraca się do szefa: 
- Pracuję tylko na pół etatu. Czy mógłby pan być tak uprzejmy i krzyczeć na mnie o połowę    
ciszej? 

                                                                                

 



INTENCJE  
                                                     PONIEDZIAŁEK  27. 06. 2011 
18.00 Za +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak. 
                                                    WTOREK  28. 06. 2011 
18.00 Za +Władysława Gieracha. 
                                                              ŚRODA  29. 06. 2011 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za + Mariana Goździka /int. od brata Wojciecha z rodziną/; 
                +Władysława Gieracha; 
                +Jana Szczura /int. od córki Bogusi z rodziną/; 
                +Piotra Rokickiego oraz Joannę i Józefa Woźniaków; 
                + Stanisławę i Stefana Ostałowskich oraz cr. Ostałowskich. 
                                                               CZWARTEK  30. 06. 2011 
                                                          OKTAWA BOŻEGO CIAŁA 
19.00 int. wolna 
                                                   PIĄTEK  01. 07. 2011 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
16.30 Spowiedź. 
18.00 Za +Ryszarda Bernata w 4 rocz. śm. oraz Stanisława, Tadeusza i Grzegorza. 
                                                    SOBOTA  02. 07. 2011 
17.00 Ślub – Anna Dryńska i Tomasz Piwowarski. 
 
                                                   NIEDZIELA 03. 07. 2011 
 9.00 Za +Józefa Gromka w 13 rocz. śmierci, teściów Gromków i rodziców 
                 Haraśnych; 
                +Władysława Jóźwika, rodziców Matyjaszczyków, dziadków Krzysztofików 
                   oraz Władysława Wojciechowskiego; 
                +Mariolę w 16 rocz. śmierci, Mariann ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                  oraz Jana Sochę; 
                +Cezarego Szymańskiego w 4 rocz. śmierci /int. od taty z rodziną/; 
                +Witolda Rybaka /int. od sióstr/; 
                +Tadeusza w 4 rocz. śmierci i Józefa Tworskich oraz Marię i Józefa 
                   Maszewskich; 
                +Martę i Aleksandra Miniaków; 
                +Apolonię i Józefa Wardów oraz Ewę i Henryka Nagórków; 
                +Kazimierza i teściów Skonecznych; 
                +Jana Wieczorka i Zenona Mejera; 
                +Jana Rogulskiego, Zofię i Ignacego Włostowskich oraz Halinę i Wacława 
                   Skonecznych; 
                +Jana i Szczepana Więckowskich oraz Stanisławę i Michała Bogusławskich; 
                +Andrzeja Golenia, Janinę Melon i Henryka Świecha; 
                +Jana i Stanisławę Goleniów, dziadków Szymczaków i Goleniów; 
                +Karola Trzonka /int. od rodziców Wójciaków/. 
12.00  O Boże błog. i zdrowie dla Haliny i Kazimierza z racji 40 rocz. ślubu oraz 
                  ich dzieci i wnuczki. 
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Zbigniewa z racji 30 rocz.  
                   ślubu /int. od dzieci/. 


