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NAJWYŻSZE DOBRO, NAJWIĘKSZE DZIEŁO 
Poszukujemy w swoim życiu prawdziwych wartości. Dla wielu są one takie, jakie 

proponuje cywilizacja konsumpcyjna. Przyjemne i wygodne życie, dużo pieniędzy i rozrywek. 
Takie szczęście skończy się jednak bardzo szybko. 

Bogata kobieta z Szunem szanowała Elizeusza. Widziała w nim proroka, głosiciela Bożej 

prawdy. Gościnnie przyjmowała go w swoim domu. Mógł w nim odpocząć, gdy przechodził 

tamtędy podczas swych wędrówek. Otrzymała też nagrodę przewyższającą jej oczekiwania (I 

czytanie). Wiele rodzin cierpi z powodu braku potomstwa. Może zamiast in vitro lepszym 

środkiem byłoby czynne angażowanie się w dobre dzieła? Czynne praktykowanie miłosierdzia?  

W Polsce, i nie tylko u nas, wiele osób lubi narzekać. Widzą to, co złe, przykre i trudne. 

Często to wyolbrzymiają i wiele o tym mówią. Powinny uczyć się od Psalmisty dostrzegać wielkie 

dobra Boże i dziękować za nie (psalm). 

Najwyższym dobrem jest odkupienie, którego dokonał dla nas Chrystus. Dzięki Niemu 

stajemy się dziećmi Bożymi, dziećmi światłości. Nowe życie nie będzie miało końca (II czytanie). 

Musimy jednak współpracować z łaską Bożą. Dzielić się otrzymanymi dobrami. Wspierać dzieła 

Chrystusowego Kościoła. 

Nie można wyżej nad Jezusa stawiać innych dóbr. Nawet jeśli są wielkie i święte, jak 

miłość do rodziców. Trzeba być gotowym do udziału w Jego krzyżu. On stawia wymagania, ale i 

obiecuje wspaniałą nagrodę. Utożsamia się z tymi, którzy angażują się w Jego sprawę (Ewangelia). 

Od nas zależy, czy jesteśmy wśród nich. Od naszej wolnej decyzji popartej konkretnymi czynami.
=============================================================================================================================================================================== 

SŁODKIE JARZMO I LEKKIE BRZEMIĘ? 
Jeśli mówimy, że sytuacja jest brzemienna w skutki, to znaczy, że poniesiemy 

ciężar konsekwencji podjętych decyzji. Ciężar to coś, co ciąży, obciąża. Zwykle szukamy 

sposobów, by zrzucić z siebie ciężar: życia, obowiązków, trudnych sytuacji i osób. 
Czy zatem jest możliwe, by ciężar, który proponuje Pan Jezus, był lekki? Czy nie jest 

to pusta obietnica, zwodna nadzieja? Jak rozumieć „słodkie jarzmo”, „lekkie brzemię”, o których 

mówi Zbawiciel? 

Mogą tej słodyczy doświadczyć chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania. Te w 

wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym. Ale także te polegające na bezpośrednim 

zagrożeniu życia. Również nasze europejskie społeczeństwa zdają się dyskryminować, 
ośmieszać, odrzucać osoby jawnie deklarujące się jako uczniowie Chrystusa. Słodyczy ciężaru 

Jezusowego doświadczają wtedy ci, którzy wiernie trwają przy swoich poglądach. Uczniowie 

Chrystusa przeżywają w takich sytuacjach pozorną sprzeczność: cierpienie z powodu przemocy z 

zewnątrz i pocieszenie od Ducha Świętego w sercu. 

Tylko w tak ekstremalnych warunkach można głębiej zrozumieć słowa Pana: „Beze 

Mnie nic nie możecie uczynić” i „Gdzie jestem Ja, tam będzie i Mój sługa”. Nie mogą pojąć tego 

ci, którzy prześladują innych, bo Chrystus objawia tę słodycz swoim prostaczkom (Ewangelia) – 

tym, którzy są czystego serca…  

Warto wytrwać w wierze, wchodząc przez „ciasne drzwi”. Nie narzucać sobie 

zbędnych ciężarów wynikających z grzechu. Przyjąć ciężar Jezusa, aby zaznać słodyczy Jego 

obecności.  
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CZY PRZYNOSZĘ OBFITY PLON?  
Pan Jezus, przemawiając do swoich słuchaczy, odwoływał się do zrozumiałych dla nich 

obrazów. Pomimo tego nie zawsze byli oni w stanie zrozumieć Jego naukę. Aby stać się żyzną 
glebą, nie wystarczy bowiem słyszeć, trzeba wysłuchać skierowane do nas słowa i wprowadzić je w 
czyn. 

Cóż może być bardziej zrozumiałego dla ludzi, w których świecie uprawa roli była czymś tak 

powszednim jak kromka chleba, niż opowieść o zasiewie i żniwach? Mimo to opowiedziana przez 

Jezusa przypowieść wymagała wyjaśnienia. Także i my go potrzebujemy, i to nie tylko dlatego, że 

bardzo często nie zajmujemy się już uprawą roli.  

Często zdarza się nam szukać odpowiedzi na to, jakim rodzajem gleby jesteśmy. Czy bardziej 

jesteśmy drogą, ziemią skalistą, czy też może ziemią, która wymaga wyplewienia z niej bardzo wielu 

jeszcze chwastów. Choć pytanie takie nie jest bezzasadne, to wydaje mi się, że każdy z nas może 

zidentyfikować się z każdym z wymienionych przez Jezusa typów gleby. Najtrudniej jest nam odnaleźć 
w sobie ziemię żyzną. W jednej dziedzinie życia będziemy bowiem bardziej niestali niż w innej; nie 

zawsze potrafimy dochować wierności nie tylko Jezusowi, ale także swoim słowom. Choć dziś jesteśmy 

wierni, to musimy uważać, abyśmy tej wierności Jemu dochowali także i jutro. „Niech przeto ten, komu 

się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”, poucza nas św. Paweł (1Kor 10,12).  

Być ziemią żyzną oznacza bowiem być świętym, a do świętości doprowadzić może nas 

jedynie On sam, o własnych siłach uświęcić się nie zdołamy. Prośmy Go dzisiaj o łaskę świętości.



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 28 czerwca do 5 lipca 2020 roku. 

 

Niedziela 28.06  TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA  
 7.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz opiekę Matki Bożej. 

 9.15 Grabczok  Za † matkę Ruth w 3 rocz. śm., jej rodziców, 3 szwagrów, rodzeństwo z obu stron, zięcia oraz za  

    dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.  

 Ccon. Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsza opiekę i bł. w rodzinie z ok. 80 rocz. ur.  

  p. Antoniny Gacka 

 

Poniedziałek 29.06  Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
 7.00 Za †† ojca i teścia Pawła i jego żonę, rodziców Bronisławę i Wiktora, bratową Gabrielę Kornek,  

  szwagierkę Adelę Pogrzeba dziadków i z pokrewieństwa.  

 17.00 Grabczok Za †† męża i ojca Reinharda Kinder w 14 rocz. śm., rodziców  z obu stron i  

    szwagra Norberta 

 18.00 Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka, teścia Piotra z pokrewieństwa z obu stron.  

Wtorek  30.06  
 7.00  Za †† rodziców Martę i Augusta Kozioł, Łucję i Jana Śpiewak, dziadków z obu stron i  

  z pokrewieństwa.  

Środa  01.07    
 7.00 Za †† żonę Mariannę dniu ur. rodziców Annę i Edmunda oraz z pokrewieństwa.  

Czwartek  02.07  
 18.00 Za †† ojca Alfreda jego żonę, córkę, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  03.07  Św. Tomasza, apostoła. Pierwszy Piątek miesiąca.  
 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Elfrydę Fiech, brata Jana, z pokrewieństwa i za dusze w  

    czyśćcu cierpiące. 

 18.30 Za †† z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota 04.07  Pierwsza Sobota miesiąca. 
 7.00 Za † ks. Radosława Chałupniak od PZC. 

 18.00 Za †† rodziców Juliusza i Paulinę ich dzieci i pokrewieństwo z obu stron.  

 

Niedziela 05.07  CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† Marię i Alfonsa Niedworok w rocz. śm., rodziców i rodzeństwo oraz  

  z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę i babcię Annę Wodarz w 6 rocz. śm., ojca Józefa,  

    żonę Mariannę i z pokrewieństwa. 
 10.30 Za †† ojca Jana w rocz. ur., jego wnuka Joachima oraz z pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Dominika Świerc, Maria Koszyk, Monika Wiesner, Dorota Sznajder 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Anny, w tym tygodniu: św. Szczepana – przełożony p. Gerhard Kurtz. 

Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości pogrzebowej ks. Radosława 

Chałupniak. 

Jutro Uroczystość św. Piotra i Pawła, apostołów.  

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i 

komunii św. wynagradzające Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. 

W dalszym ciągu nie ma odwiedzin u chorych. 

W Sobotę zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Sercu NMP o godz. 6.30 różaniec, msza z komunią i po 

mszy medytacja. 

Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Grabczok:  

W czerwcu na nasz kościół zebrano 1940,- zł, za ławki 1540,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie 

składamy Bóg zapłać! 
Sołtys, Rada Sołecka i p. Magdalena Gleń zapraszają wszystkie nasze dzieci na wspólne rozpoczęcie wakacji, 

które odbędzie się w Poniedziałek 29.06. Zbiórka na placu zabaw  o godz. 11.00 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 lipca 2020 roku. 

 

Niedziela 05.07  CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† Marię i Alfonsa Niedworok w rocz. śm., rodziców i rodzeństwo oraz z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† matkę i babcię Annę Wodarz w 6 rocz. śm., ojca Józefa, żonę Mariannę i  
    z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† ojca Jana w rocz. ur., jego wnuka Joachima oraz z pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek 06.07  Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. 
 7.00 Za †† męża i ojca Piotra rodzic ów z obu stron, siostrę Weronikę, brata Helmuta i  

  z pokrewieństwa.  

 18.00 Za †† Agnieszkę i Jana Niemczyk, ich synów Pawła, Józefa, Adolfa i Gerharda  

  synową Ingeborgę i Manfreda Niemczyk.  

Wtorek  07.07  
 18.00 Za †† ojca Józefa z ok. ur., matkę Jadwigę Dendera, Marię Kurc, Anastazję i Filipa,  

  wszystkich z rodziny Pietrek, Dendera Kurc.   

Środa  08.07   Św. Jana z Dukli. 
 7.00 Za †† matkę Emilię, dziadków Emilię i Bernarda, Piotra i Marię, teściów Jana i Jadwigę,  
  Alojzego Kandora, Marię Zimnowoda, wszystkich z rodzin Patrzek, Weidel, Kotula, Kandora,  

  Adelę i Pawła Bieniek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  09.07  
   

 18.00 Za †† rodziców Cecylię i Tomasza Sosna, brata Arnolda, bratową Krystynę, ciotkę Marię oraz  

  z rodzin Sosna i Pawełkiewicz.  

Piątek  10.07  .  
 7.00 Do Bożego Miłosierdzia i Anioła Stróża z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie  

  i opiekę Bożą, by Pan Bóg zachował od wypadków i nieszczęść.  
 18.00 Grabczok Za †† męża i ojca Arnolda Filip, jego rodziców, rodzeństwo, rodziców Julię i Franciszka  

    Świec, brata Jerzego i zięcia Bertolda. 

Sobota 11.07  Św. Benedykta, opata, patrona Europy. 
 7.00 Za †† rodziców Wiktorię i Stefan, dziadków z obu stron, ciotki Marię i Jadwigę,  
  z pokrewieństwa Kansy, Niedworok, Marsolek i Drewniok.  

 18.00 Za †† ojca Józefa Urban z ok. ur., jego rodziców i rodzeństwo i całe pokrewieństwo Urban.  

 

Niedziela 12.07  PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  

  dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 60 rocz. ur. Joachima Chlubek.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

    zdrowie i bł. Boże z ok. 85  rocz. ur. Józefa Susczyk oraz  

    20 rocz. ur. wnuczki Anity. 

 10.30 Za †† rodziców Annę i Teodora Zdzuj, braci i siostry i z całego pokrewieństwa.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Ewa Bartyla, Renata Górska, Karolina Trzepizur, Elwira Cossbau 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Szczepana, w tym tygodniu: św. Norberta – 

przełożony p. Jerzy Kilian. 

Liturgia tego tygodnia wspomina jutro bł. Marię Ledóchowską, w Środę św. Jana z Dukli 

oraz w Sobotę św. Benedykta patrona Europy. 

Spotkanie dla dzieci przed pierwsza komunią św. w Środę i Czwartek o godz. 16.00 – 

zapraszam do kościoła. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 12 do 19 lipca 2020 roku. 

 

Niedziela 12.07  PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Do MBNP i Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

  zdrowie i bł. Boże z ok. 60 rocz. ur. Joachima Chlubek.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

    z ok. 85  rocz. ur. Józefa Susczyk oraz 20 rocz. ur. wnuczki Anity. 

 10.30 Za †† rodziców Annę i Teodora Zdzuj, braci i siostry i z całego pokrewieństwa.  

 

Poniedziałek13.07  Św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników. 
   

NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w intencji Róży Różańcowej Św. Bernadety, za żyjących i  

    zmarłych z tej róży - przełożona p. Maria Emmerling. 

Wtorek  14.07  
 7.00   

Środa  15.07   Św. Bonawentury, biskupa i Doktora Kościoła. 
 7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana, syna Joachima, brata Huberta, szwagra  

  Wilhelma oraz z pokrewieństwa Sochor i Kurtz.  

Czwartek 16.07  NMP z Góry Karmel. 
   

 18.00 W I-szą rocz. śm. Jerzego Komor.  

Piątek  17.07  .  
   

 18.00 Grabczok Za †† męża i ojca Waldemara, jego zmarłych rodziców Marię i Augustyna,  

    3 braci, teściów Leokadię i Stefana oraz z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  

    cierpiące. 

Sobota 18.07  
 16.00 Z ok. 30 rocz. ur. Adriana o zdrowie i bł. Boże.  

 18.00 Za †† żonę i matkę Helenę Marsolek w 12 rocz. śm., jej siostrę Marthę i brata Herberta  

  oraz z pokrewieństwa Marsolek, Świerc i Przybyła.  
 

Niedziela 19.07  SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 30 rocz.  

    Sakramentu Małżeństwa  pp. Klaudii i Bernarda Gustaw z prośbą o 

    dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże. 

 10.30 Do MBNP z ok. 85 rocz. ur. p. Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z  

  prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie.  

================================================================= 
OGŁOSZENIA:  
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Barbara Sosna, Daria Czora, Agnieszka Luksa, Krystyna Czech 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Norberta, w tym tygodniu: św. Elżbiety – 

przełożona p. Hildegarda Jendro. 

Jutro 13 dzień lipca – zapraszam na nabożeństwo fatimskie na Grabczok o godz. 18.30. 

Spotkanie dla dzieci przed pierwsza komunią św. w Środę i Czwartek o godz. 16.00 – 

zapraszam do kościoła. 

W liturgii wspominamy jutro św. pustelników Andrzeja i Benedykta, w Środę św. 

Bonawenturę, a w Czwartek NMP z Góry Karmel. 


