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Refleksja 

Bóg może każdego pokornego wywyższyć i każdego pewnego siebie poniżyć: 

„wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, 

który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który 

zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię” (Ez 17,24). Skąd 

Prorok Ezechiel, żyjący przecież przed narodzeniem Chrystusa, posiadł tę wiedzę? 

To Duch Święty, pod którego natchnieniem pisał, kieruje te słowa nie tylko do tych, 

którzy byli urodzeni przed Chrystusem, ale i do nas, do tych, którzy teraz i tutaj je 

słyszą. Naszym zadaniem jest wzrastać w Panu z miłością i pokorą, bez 

jakiegokolwiek wywyższania się nad innych. 

Jezus, znając nasze ograniczenia, stara się wytłumaczyć istotę królestwa Bożego.  

I znowu w przypowieści daje nam wskazówki, jak mamy żyć, bowiem jak żyć 

będziemy, tak będziemy wzrastać w wierze, jak będziemy traktowali wiarę, tak 

będziemy odkrywali Królestwo Chrystusa i tak też będziemy oceniani przez Boga 

przy spotkaniu ostatecznym. 

Mamy żyć jak to ziarenko gorczycy, które „gdy się je wsiewa w ziemię, jest 

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe 

od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 

cieniu” (Mk 4, 31-32). Nasza wiara to podatny grunt, na którym ma się dobrze 

rozwijać nasze życie, a równocześnie nasze życie to podatny grunt, na którym ma 

wzrastać nasza wiara. 

Piotr Blachowski 

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Nie wolno zapominać, że w dawnych wiekach wierni, czy to uciskani grozą 

prześladowań, czy to przebywający na odludziu z zamiłowania do życia 

pustelniczego, posilali się nawet każdego dnia Eucharystią, biorąc ją własnymi 

rękoma, gdy nie było kapłana lub diakona. Nie dlatego o tym mówimy, by zmieniać 

coś w sposobie przechowywania Eucharystii i przyjmowania Komunii św. 

przepisanym później przez prawa kościelne i teraz jeszcze będącym w mocy, lecz 

dlatego by się wspólnie radować z wiary Kościoła, która zawsze jest jedna i ta sama” 

(św. Paweł VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem 

Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy 

czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje  

 rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama  

z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, 

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 

Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza 

sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: 

"Z czym porównamy królestwo Boże lub w 

jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest 

ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 

w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich 

nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta  

i staje się większe od innych jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 

podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im 

naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno 

zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. (Mk 4, 26-34) 

 

Dzięki Chrystusowi nie boimy się już śmierci i sądu, gdyż On zmartwychwstał  

i napełnił nas miłością Bożą przez Ducha Świętego, dzięki czemu zachowujemy 

niezachwianą ufność na dzień sądu, ponieważ jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym 

świecie. Żyjemy i postępujemy według wiary, zawsze staramy się Jemu podobać, 

wiedząc, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Pełnimy też uczynki wiary, 

uczynki miłości, aby otrzymać za nie wspaniałą zapłatę. Wszystkie uczynki nasze idą 

za nami, aż staniemy z nimi, dobrymi czy złymi, przed trybunałem Chrystusa. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed sądem Chrystusa ze swoimi uczynkami 

dokonanymi w ciele. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 14.06; wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Lidii z okazji 60. rocznicy 

urodzin.   

18
00

 1) Za † męża Rudolfa Krawietz, †† rodziców i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Za † Marię Burkat w 1. rocznicę śmierci.  

Wtorek – 15.06 

7
00 

Przez wstawiennictwo Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o łaskę 

powrotu do zdrowia dla pacjentów Oddziału Onkologii.   

18
00 

1) Za † Jana Sowa w 1. rocznicę śmierci.        

2) Za †† rodziców Pawła i Gertrudę Niczka, braci Jana i Jerzego, siostry 

Cecylię i Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa – 16.06 

7
00

 Za † Konrada Kruża w kolejną rocznicę śmierci, Bertę Kruża,  

†† z pokrewieństwa Kruża i Spałek.  

17
00

 Za † Eugenię Majewską – od Róży Różańcowej pw. św. Jadwigi.    

Czwartek – 17.06; wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, 

zakonnika. 

7
00

 Za † żonę i matkę Helenę Cichoń w kolejną rocznicę śmierci.  

18
00 

1) Za †† Irenę, Stanisława, Zygmunta, Władysława Pindral, †† 

szwagrów Kazimierza Spychalskiego, Józefa Dembskiego i Renatę 

Janik.  

2) Za † męża Jana Blicharz, †† teściów Helenę i Wincentego Blicharz, 

rodziców Annę i Stanisława Gardziejewskich oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Piątek – 18.06 

7
00

 Za †† rodziców Gertrudę i Leona Szewczyk, Jana Stępniewskiego,  

†† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.   

18
00

 Za † Waltera Jersch – od Ryszarda z rodziną.  

Sobota – 19.06  

  7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Dominiki Blicharz oraz  

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.   

18
00

 Za †† Pawła i Martę Gruchot, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo 

Gruchot i Jarosz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Niedziela – 20.06 – XII Zwykła. 

7
00

 Za † Tadeusza Górskiego.  

8
15 

Za † męża i ojca Józefa Thamm, †† rodziców z obu stron i dusze  

w czyśćcu cierpiące.   

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Krystyny.  

11
15

 W intencji rocznych dzieci: Marcel Pańczuk, Maja Kuznik i Zofia 

Szczerska. 

16
30 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.   

17
00

 Za †† rodziców Józefa i Barbarę Zawadowicz, czterech braci, trzy 

bratowe, męża Witolda Jadeszko, Józefa i Gabrielę Jadeszko, ich syna, 

córkę i dwóch zięciów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie (nie 

będzie nabożeństwa o godz. 16
30

). 

 Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy w tygodniu po 

wieczornej Mszy św., a w sobotę o godz. 17
45

.  

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  


