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NIEDZIELNA EWANGELIA
Jezus powiedział do swoich apostołów:
Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic
zakrytego, co by nie miało być
wyjawione, ani nic tajemnego, o czym
by się nie miano dowiedzieć. Co mówię
wam w ciemności, powtarzajcie na
świetle, a co słyszycie na ucho,
rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy
zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w
piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli
za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do
każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się
i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w
niebie.
(Mt 10,26-33)

INTENCJE MSZALNE
21.06.2020 XII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00
za + brata Józefa Mazur, ++ rodziców Eudokię i Stanisława Mazur
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
11:00 Przez wstawiennictwo świętej Jadwigi w intencji parafian
14:30 Nabożeństwo do NSPJ
22.06.2020 PONIEDZIAŁEK
18:00 Za ++ rodziców Eleonorę i Edwarda Kempa, brata Wiesława i teścia
Jerzego Matysiak
23.06.2020 WTOREK
18:00 Msza święta zbiorowa:
1) Za ++ rodziców Annę i Alfreda Biskupek, Leokadię i Jana Klasik, zięcia
Krzysztofa, trzech szwagrów oraz ++ z pokrewieństwa
2) Za + Różę Kalyta, ++ rodziców Agnieszkę i Maksymiliana Janys, teściów, brata
Józefa, 4 szwagrów, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa
3) Za + syna Ronalda Szyguła w dniu urodzin
24.06.2020 ŚRODA – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
18:00 za ++ rodz. Emila i Brygidę Chrubasik, dziadków Pawła i Helenę,
Teodora i Eleonorę, Augustyna, Otylię, Pawła i Martę oraz ++
z pokrewieństwa Nicz i Chrubasik
25.06.2020 CZWARTEK
18:00 Za + Helmuta Nowak (od Urszuli)
26.06.2020 PIĄTEK
18:00 Intencja wolna
27.06.2020 SOBOTA
18:00 Za ++ rodziców Adelajdę i Rudolfa Skandy, brata Joachima oraz
++ z pokrewieństwa
28.06.2020 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8:00
za ++ rodz. Annę i Antoniego Wilczek,jego rodziców, braci Pawła
i Gintera, szwagra Ingberta, dziadków Wilczek i Nawrath oraz ++
z pokrewieństwa
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Jadwigi w intencji
Weroniki z okazji 60 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny
14:30 Nabożeństwo do NSPJ

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
•

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach do NSPJ, dziś o 14:30 oraz
w tygodniu po Mszy Św.

•

Bardzo proszę by osoby, które zamawiały intencje mszalne na najbliższy
czas sprawdzały zgodność przepisania intencji, a w razie potrzeby korekty
zgłosiły się do zakrystii przed Mszą Świętą

•

Spowiedź 20 minut przed każdą mszą świętą, w konfesjonale

•

W środę obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

•

W czwartek na godzinę 19:00 zapraszam na spotkanie w salce
w kościele członków Rady Parafialnej

•

Kancelaria Parafialna czynna we wtorek od 18:30 do 19:00 oraz w
czwartek od 9:00 do 9:30. W nagłych przypadkach można również
podejść do zakrystii po każdej Mszy Świętej

•

Prosimy, by na Msze Święte i nabożeństwa zabierać własne książeczki

•

Prosimy także by pamiętać o obowiązującym w kościele nakazie
zakrywania ust i nosa oraz o stosowaniu się do wytycznych Biskupa
gliwickiego o zalecaniu przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Ponadto
do Komunii przystępują w pierwszej kolejności osoby przyjmujące
Komunie Świętą w zalecany sposób, czyli na rękę, dopiero po nich osoby
chcące przyjąć Komunię do ust.

-----------------------------------------------------------KANCELARIA: wtorek 18:30 - 19.00 czwartek 9.00 - 9.30 tel.: 32 233 68 16
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4
Nr rach.: 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: bank j.w. Nr rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502

ROZWAŻANIE DO NIEDZIELNEJ EWANGELII
Moc opinii publicznej może być większa niż uderzenie pięścią. Wielu ludzi gotowych
jest do podjęcia walki wręcz, a nigdy nie podejmą walki z opinią swego środowiska. Tu
nie ma mocnych. Zjawisko to można obserwować nawet w grupach ludzi sięgających
po szczytne ideały. Wystarczy kilku krzykaczy, operujących kpiną, uśmiechem,
wrzaskiem, by sterroryzować całe otoczenie. Taką właśnie sytuację ma na uwadze
Jezus, gdy nawołuje „nie bójcie się”. Mistrz z Nazaretu znał siłę opinii publicznej.
Dobrze wiedział, jak niszczącym działaniem jest podciąganie Jego dzieła pod imię
szatana. Otwiera uczniom na to oczy. Jeśli On sam został nazwany „Belzebubem”, to
tym bardziej oni. Oto jedna z metod oddziaływania na opinię publiczną. Trzeba tę
metodę znać, by umieć oddzielić ziarno prawdy od worka plew, na które składają się
kłamstwa, oczernienia, półprawdy. Trzeba też znać cel tych wszystkich zabiegów,
którym jest utrudnienie lub uniemożliwienie dotarcia ludziom do prawdy. Bywa, że
opinia publiczna dla udowodnienia swej racji posługuje się przemocą. Może
doprowadzić do tego, iż ci, którzy się jej sprzeciwią, tracą nawet życie. Z tym trzeba się
liczyć. Jezus i na taką sytuację przygotowuje swoich uczniów. „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. A więc cierpienie fizyczne, a nawet
śmierć w obronie wielkich wartości stanowią część ewangelicznej drogi. Jezus kończy
rozważania na temat mocy opinii publicznej znamiennym stwierdzeniem: „Do każdego,
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który
jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Dla chrześcijanina konflikt z opinią publiczną
jest nieunikniony. Za odwagę dania świadectwa Jezusowi, mimo ryzyka otrzymania ran
a nawet utraty życia, Chrystus nagradza spotkaniem z Ojcem niebieskim. Chcąc
w pełni odczytać słowa Ewangelii z dwunastej niedzieli, należy je rozważyć
w kontekście dziesiątego rozdziału Ewangelii św. Mateusza. Całość stanowi mowa,
w której Jezus przygotowuje uczniów do apostolskiej pracy. Jako dobry pedagog
otwiera Apostołom oczy na trudności i niebezpieczeństwa, jakie w tej pracy spotkają.
Zdumiewa realizm. W tej mowie nie ma ogólników. Jezus konkretnie przedstawia
powołanie chrześcijańskie jako walkę. W tej walce zaś przeciwnikiem numer jeden jest
opinia publiczna. Chrześcijanin musi umieć się jej sprzeciwić i mądrze bronić wielkich
wartości. Do swego pouczenia Mistrz z Nazaretu dodał jeszcze przykład życia. On
również przez całe miesiące zmagał się z wrogo nastawioną wobec Niego opinią
publiczną. Przeciwnicy tak długo w Niego nie uderzyli, jak długo nie byli pewni, że
opinia jest po ich stronie. Studium Ewangelii z tego punktu widzenia staje się
pasjonującą przygodą, a wiele spraw w naszym codziennym życiu, gdzie trzeba dawać
świadectwo Jezusowi, nabiera nowego znaczenia.
Ks. Edward Staniek

