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Gazetka Parafialna jest wydawana przez Parafię i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 
 

06.06.2021 X Niedziela Zwykła 840/21 
  

Podejrzliwość 
 Dom wewnętrznie skłócony nie może 
się ostać. Podobnie jak królestwo, w któ-
rym brakuje pokoju. Ewangeliczna przy-
powieść opowiada o bolesnej rzeczywi-
stości naszego życia, zarówno osobiste-
go, jak i społecznego. Kłótnie, nienawiść, 
egoizm, zakłamanie – lista wad i grze-
chów niszczących jedność jest długa. 
Wszyscy znamy je nad wyraz dobrze. 
Jedna z takich postaw zostaje obnażona 
w czytaniach dzisiejszej niedzieli. To po-
dejrzliwość. 
 Podejrzliwość gubi pierwszych rodziców. 
Księga Rodzaju opisuje skutki grzechu pierwo-
rodnego i postawę Boga szukającego człowie-
ka. Jego pytanie skierowane do Adama: 
„Gdzie jesteś?” brzmi dramatycznie. Oto czło-
wiek, żyjący dotąd w niesłychanej bliskości 
Boga, po grzechu zaczyna się Go lękać. 
Skrywa się przed wzrokiem kochającego Ojca.  
 Przyczyną upadku stała się podejrzli-
wość wobec miłości. Adam dał się przeko-
nać Szatanowi, że Bóg zazdrośnie ukrywa 
coś przed nim. Podejrzliwość zniszczyła 
jedność stworzenia z jego Stwórcą. Uczeni 
w Piśmie oraz niektórzy bliscy Pana Jezusa 
patrzyli na Niego podejrzliwie. Nie ufali te-
mu, czego nauczał i co czynił. Podejrzliwość 
przejawiała się w ich sposobie mówienia o 
Jezusie. Zarzucono Mu najgorsze: „ma Bel-

zebuba”. Czy można coś bardziej głupiego 
powiedzieć o Synu Bożym? Niestety, po-
dejrzliwość nierzadko odbiera rozum. Jeśli 
uda się jej zadomowić w czyimś umyśle i 
sercu, skutecznie niszczy jedność, przyjaźń, 
miłość. Bywa, że podejrzliwość jest symp-
tomem poważnej choroby, na którą cierpi 
osoba z osobowością paranoiczną. Podejrz-
liwość jest jedną z chorób współczesności. 
 Pewien kaznodzieja stwierdził trafnie, że 
im bardziej oddalamy się od Boga, tym bar-
dziej Kościół wydaje nam się brzydki, podej-
rzany i tajemniczy. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

06.06.21 X Niedziela Zwykła.  
 Kolekta na WSD; Puszka-Świątynia Opatrzności Bożej. 

8:00 Msza św.: Z a  †  męż a  J óz e fa  Bąk ,  z a  †  O jc a  M ic ha ła  Dż a lu k ,  z a  
†  pok rew ieńs two  i  z a  †  Ry s z a rda  Jag i .  

11:00 Suma Grażyna Pierzga 60 urodziny i Łukasz Pierzga – 5 urodziny. 

Po sumie  Chrzest: Wiktor Grzegorz Manicki. 

12:00 Gracze Suma Odpustowa 

07.06.21 Poniedziałek – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Za † Ojca Zenona Romańczukiewicza. 
18:00 Gracze Msza św. 

08.06.21 Wtorek – wspomnienie św. Jadwigi Królowej 
17:00 Msza św.: Za †† Dżaluk Władysława, Zofię, Stefana, Katarzynę, Jana i Michała.  

10.06.21 Czwartek – dzień powszedni.  
17:00 Msza św. Za †† rodziców Antoninę i Antoniego Samson, za †† braci Jerzego, Włady-

sława i Eugeniusza oraz za † bratową Janinę. 

18:00 Msza św.: Za † Jana Turowskiego od Sąsiadów (2). 

11.06.21 Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 Kolekta Parafialna 

17:00 Msza św.: O zdrowie w rodzinie Ewy Bednarz. 

18:00 Msza św.: O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w Rodzinie: Witek, Gurazdowski i Kania. 

12.06.21 Sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 
17:00 Msza św.: Za †† rodziców: Teklę i Mariana Orawiec, za † Ojca Bronisława 

Nogawka, † brata Józefa Orawiec oraz za † Marię Niewiadowską. 

18:00 Msza św. Niedzielna: Za †† rodziców Józefę i Kazimierza Świerk. 

13.06.21 XI Niedziela Zwykła. 
 Kolekta parafialna 

8:00 Msza św.: O zdrowie w Rodzinie Andruchów, Słomka i Salachna 

11:00 Suma W intencji Adama Giercuszkiewicza z okazji 7 urodzin. 



 
 

Dziesiąta niedziela w ciągu roku - 6 czerwca 2021 
 

1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia du-
chowego. Bóg powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje 
życie. Bądźmy wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie za-
pomina i stale czuwa nad nami. 
 

2. Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska 
wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynua-
cją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r. Przed kościołem mo-
żemy złożyć ofiary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. 
 Święto Dziękczynienia - jest to święto ustanowione z inicjatywy archidie-
cezji warszawskiej i Centrum Opatrzności Bożej. Dziękujemy Panu Bogu prze-
de wszystkim za papieża Polaka Jana Pawła II i jego pielgrzymki do Ojczyzny. 
Czerwiec to miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu. Dziękujmy Panu Jezusowi 
w czasie tej Mszy Świętej za Jego miłość do każdego z nas, za Jego otwarte 
Serce, które czeka na wszystkich. 
 

3. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ostrzega nas, żebyśmy nie słuchali złe-
go ducha. Kiedy człowiek ulegnie pokusie, zaczyna się ukrywać przed Panem 
Bogiem, czuje się nieszczęśliwy i oskarża innych, o czym wspomina pierwsze czy-
tanie z Księgi Rodzaju. 
 Natomiast ten, kto pokłada ufność w Chrystusie, jak mówi Święty Paweł, ma 
mocną nadzieję w Panu i żadne trudności nie są w stanie odebrać mu radości z 
bliskiej relacji z Panem Bogiem. Ewangelia przypomina o nauczaniu Pana Jezusa, 
kiedy uczeni w Piśmie oskarżali Go przewrotnie o to, że służy złemu duchowi. 

Abyśmy potrafili pełnić wolę Bożą całym sercem, słuchajmy słowa Bo-
żego i zachowajmy je w naszych sercach.  
 

4. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Codziennie o 17:00 nabożeństwo czerwcowe. 
 

5. W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Msze Święte o godz. 17:00 i 18:00. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o 
Uświęcenie Kapłanów. 
 



6. W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Na 
wieczorną Mszę Świętą zapraszamy wszystkich pielęgnujących nabożeństwo wy-
nagradzające pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
 

7. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatroszczyli się o oprawę uro-
czystości Bożego Ciała: grupom przygotowującym ołtarze, dzieciom pierwszo-
komunijnym i ich rodzicom, liturgicznej służbie ołtarza, a przede wszystkim 
wam, drodzy, za przystrojone domy i mieszkania, które są wyrazem naszej wia-
ry i miłości do Boga, który żyje dla nas w Najświętszym Sakramencie. 
 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bo-
żych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

9. W tym tygodniu patronuje nam: 
– we wtorek 8 czerwca – św. Jadwiga Królowa (1374-1399), oddana narodowi 
polskiemu i litewskiemu. 
 

10. Sprzątanie Kościoła - kolejne tygodnie: 
12.06.21 Jolanta Śnieżek, Elżbieta Bachryj, Piotr Mesjasz, Pasek,  
19.06.21 Grzegorz Giercuszkiewicz, Violetta Iszczenko, Magdalena i Alfreda Pasierbek 
26.06.21 Agnieszka Mesjasz,  Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik, Katarzyna Szczerba 
03.07.21  Mała Góra - Rodziny do sprzątania Kościoła: Czesława Janik, Marek Jezierski, 
   Iwona Trzmielewska, Danuta Łotocka 
 

11. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby za-
mieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na 
stronie spis.gov.pl.  
 W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 
99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego. W oparciu o 
wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, 
mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do 
określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie 
mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.  
 W dniu dzisiejszym jest możliwość zrealizowania tego na dziedzińcu zamkowym w 
Niemodlinie – szczegóły w gablotce. 
 
 

 Niech otwarte Serce Zbawiciela będzie dla nas zachętą i przypomnieniem, 
że zawsze możemy zbliżyć się do Pana Jezusa. On czeka na nas w taberna-
kulum każdego dnia. Chciejmy do Niego jak najczęściej przychodzić.  
 
 
 


