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Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad 
nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie 
mające pasterza. Wtedy rzekł do swych 
uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało. Proście Pana żniwa, żeby wypra-
wił robotników na swoje żniwo. Wtedy przy-
wołał do siebie dwunastu swoich uczniów i 
udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, 
aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i 
wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 
apostołów: pierwszy Szymon, zwany Pio-
trem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn 
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej,  

Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeu-
sza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to 
Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące 
wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępuj-
cie do żadnego miasta samarytańskiego! Idź-
cie raczej do owiec, które poginęły z domu 
Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest króle-
stwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędo-
watych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzy-
maliście, darmo dawajcie! 
                                                  Mt 9,36-10,8 

       Dziś w ewangelii spotykamy Chrystusa, 
który wysyła z misją swoich uczniów, udzie-
lając im władzy. Bardzo wymownym gestem 
Jezusa jest to, że On pragnąc zaradzić nędzy 
ludzkiej postanawia powołać apostołów, 
którzy będą żniwiarzami, którzy będą „ści-

nać” złe duchy, wyrywać chwasty złych my-
śli, spalać trujące korzenie uzależnień i grze-
chów depcząc żmije pokus. Żniwa kojarzą 
się ze zbiorami plonów a więc i w pewnym 
sensie z jakimś kresem. W ujęciu Biblii żniwa 
symbolizują obraz końca świata. Zanim doj-
dziemy do nowego świata, jakim jest Króle-
stwo Boże, najpierw musi skończyć się stary 
świat. Aby doświadczyć prawdziwej miłości 
Boga w Jezusie trzeba wpierw przestać kar-

mić się ślepą i uzależniającą miłością. Apo-
stołowie przede wszystkim na pierwszym 
miejscu mieli wypędzać złe duchy. W jaki 
sposób? Poprzez głoszenie miłości Boga.  

Wszyscy jej potrzebujemy. ale najczęściej 
sięgamy po nią tam, gdzie jej nie ma. Każde 
inne ramiona tylko nie Boga. Czy nie jest 
czasem tak, że szukamy miłości poza samą 
Miłością? Ludzie dziś poszukują pociechy i 
rady u psychologów, którzy wytłumaczą 

im pustkę czy jakąś przygnębiającą samot-
ność. Św. Jan od Krzyża powiedział kiedyś, 
że szukamy niczego w niczym. Poszukiwa-
nie miłości może nawet doprowadzić czło-
wieka na skraj pustyni nienawiści, dopóki 
nie zrozumie, że żaden człowiek nie wy-
pełni jego pustki. Może to zrobić tylko Bóg, 
który zawsze na nas czeka. Ile razy w życiu 
czujemy się jak ci ludzie z ewangelii znę-
kani przez różne uczucia, być może opusz-

czeni, zmartwieni i rozszarpani w sercu? Je-
śli tak jest trzeba może najpierw zadać sobie 
pytanie: kogo tak naprawdę potrzebujemy i 
nazwać Go po imieniu.            Ks. Wojciech 
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Budowanie świątyni jest naśladowaniem 
harmonii panującej w stworzonym przez Boga 
świecie. Bóg stwarzając świat wszystko urządził 
według miary, liczby i wagi (Mdr 11,20). Świąty-
nia, która jest obrazem świata wykorzystuje więc 
bogatą harmonię owych miar i liczb. Architek-
tura kościołów jest wizerunkiem wszechświata, 
odtwarza jego matematyczną strukturę, a sam 
Stwórca bywa często przedstawiany jako Wielki 
Geometra lub Architekt Kosmosu. Św. Augustyn 
był przekonany, że piękno świątyni wypływa z 
jej stosunków liczbowych. Wczesne chrześcijań-
stwo przyjęło w architekturze świecką i biblijną 
tradycję symboliki liczb i rozbudowało ją w du-
chu chrześcijańskim.  Ważnym elementem w 
projektowaniu było pojęcie stosunku i proporcji 
między poszczególnymi częściami budowli. 
Podstawą była tu "złota liczba" albo "boski po-
dział" wynoszący 1,618 = Φ, który był wykorzy-
stywany w kształtowaniu się bryły architekto-
nicznej. Liczba Φ wywodzi się z ciągu Fibonac-
ciego (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377...), 
jest to ciąg rosnący, w którym każdy kolejny wy-
raz równa się sumie dwóch poprzednich, a ilo-
razy wyrazów sąsiadujących są zawsze zbliżone 
do liczby 1,618. Starożytni uważali, że liczba ta 
musiała być zamierzonym elementem budulco-
wym, którym posługiwał się Bóg konstruując 
świat. Wielu znakomitych artystów wykorzysty-
wało ten podział jako podstawowy element kom-
pozycji w swoich dziełach (np: Michał Anioł, Le-
onardo da Vinci). Architektura posługiwała się 
także dwiema liczbami w konstruowaniu 
obiektu: dekady (10) i pentady (5).Liczba dziesięć 

to suma czterech pierwszych liczb tzw. świętej 
czwórki (1+2+3+4) i jest symbolem doskonało-
ści. Liczba pięć byłą symbolem wesela i zaślu-
bin, składa się z pierwszej liczby parzystej i nie-
parzystej (2+3). Pentada to liczba harmonii i 
piękna, w szczególności piękna ciała ludzkiego. 
Znakomitego przykładu owej symboliki dostar-
cza nam katedra św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Troyes we Francji. Korpus świątyni od wej-
ścia aż do półkola prezbiterium, daje się wpisać 
w "złoty" prostokąt, taki, którego dwa boki po-
zostają w "złotej proporcji" A:B=Φ=1,618. W 
świątyniach zauważono, że często zworniki 
sklepienia znajdowały się na wysokości 88 stóp 
i 8 cali - zatem tworzyły liczbę 888, która jest 
liczbą odpowiadającą imieniu Jezusa pisanemu 
po grecku (IHSOUS - I (10)+H (8) + S (200) +O 
(70)+U(400)+S(200)=888). W języku greckim po-
szczególnym literom odpowiadają wartości licz-
bowe. W architekturze świątyń odnajdujemy 
także inną symboliczną liczbę - 144000, liczbę 
wybranych. W triforiach można doliczyć się 144 
okien, w których od szczytu prezbiterium, aż do 
rozety na fasadzie zachodniej, umieszczono wi-
zerunki tych wszystkich, którzy noszą znamię 
Baranka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Ks. Adam                                  
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1. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. 

Procesja eucharystyczna dookoła 

kościoła połączona z nabożeń-

stwem ku czci NSPJ o godz. 

17:30. W czwartek, na zakończe-

nie oktawy, tradycyjne poświęce-

nie wianków. 

2. Katecheza dla dorosłych wyjąt-

kowo w środę (21 VI) o godz. 

19.30 w sali parafialnej. Temat 

spotkania: „Eucharystyczny 

klucz Fatimy”. Katechezę popro-

wadzi ks. Andrzej. 

3. Spotkanie Ochotników Cierpie-

nia w czwartek (22 VI) o godz. 

11.00 w sali parafialnej. 

4. Klub seniorów zaprasza na Mszę 

Świętą dziękczynną w sobotę (24 

VI) o godz. 14.00, po której odbę-

dzie się wspólny grill. Chętnych, 

którzy chcieliby miło spędzić czas 

prosimy o wpisywanie się na listę 

w zakrystii. 

5. W tym tygodniu w liturgii bę-

dziemy obchodzić: 

• w środę (21 VI) – wspomnie-

nie św. Alojzego Gonzagi; 

• w piątek (23 VI) – uroczy – 

stość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, a także Dzień 

Ojca. Z racji uroczystości nie 

obowiązuje w tym dniu 

wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych; 

• w sobotę (24 VI) – uroczy-

stość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela.  

6. Po Mszy Świętej można kupić ko-

szulki wykonane przez młodzież 

naszej parafii. Dochód ze sprze-

daży zostanie przeznaczony na 

rekolekcje oazowe dla młodzieży 

naszej parafii. 

7. Dziękujemy za ofiary złożone w 

zeszłym tygodniu na tacę, które 

zostaną przeznaczone na cele in-

westycyjne. Zebraliśmy 10 258 zł. 

8. Polecamy uwadze prasę katolicką: 

Gość Niedzielnego, Niedzielę i biule-

tyn parafialny Ave Maria za do-

wolną ofiarę.  

9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 

drogich nam zmarłych: ks. Je-

rzego, budowniczych, dobrodzie-

jów naszego kościoła, za śp. Ju-

liana Kowalik (l. 94) z ul. Subi-

sława, którego pożegnaliśmy w 

minionym tygodniu. Dobry Jezu, 

a nasz Panie... 
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 PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA 2017 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF dla ks. Wojciecha z okazji 6. rocznicy święceń 
kapłańskich 

8.00 †  Jan Żuchowski w miesiąc po śmierci 
18.00 †  Maria, Józef oraz zmarli z rodziny Bujalskich 
19.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

 WTOREK, 20 CZERWCA 2017 R.  

7.00 
Dziękczynna za opatrzność Bożą w trudnej sytuacji z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Moniki i 
Kasi 

8.00 †  Rodzice: Maria i Jan, brat Władysław 
18.00 †  Waldemar, Jadwiga, Bronisława (k), Leon, Ludwik, Tadeusz 
19.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

 ŚRODA, 21 CZERWCA 2017 R.  – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego dla ks. Tomasza i 
ks. Mateusza 

8.00 †  Rodzice: Leon i Helena oraz Marianna (k) i Damian 

18.00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. dla Ireny i Henryka Kiżewskich w 47 rocznicę ślubu 
oraz o opiekę MBF dla nich i dla ich dzieci 

19.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę MBF dla Łukasza z okazji 20. rocznicy urodzin 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Doroty i Rafała z okazji 
20. rocznicy ślubu i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

 CZWARTEK, 22 CZERWCA 2017 R.   

7.00  
8.00  

18.00 
1) † Władysław Sęktas w 4. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Jana z okazji 84. rocznicy urodzin 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, miłość ze strony rodziny i przyjaciół oraz 
zdrowie dla Barbary Biedrzyckiej z okazji 80. rocznicy urodzin 

 PIĄTEK, 23 CZERWCA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ NSPJ 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jerzego Gontarczyka z 
okazji 80. rocznicy urodzin 

8.00 † Alfons, Ksawery 

18.00 
1) † Felicja Piepiórka w 6 rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna za 15 lat posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej z prośbą o Boże bł., opiekę 
MBF, potrzebne łaski i zdrowie dla Leszka  

19.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące  

 SOBOTA, 24 CZERWCA 2017 R. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA 

7.00 †  Jan Iwanowski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

8.00 
1) † Rodzice: Jan, Jadwiga oraz Maria, Benedykt i Stanisława (k) 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Ludwiki i Przemysława z okazji 3. 
rocznicy ślubu oraz dla Liliany z okazji 2. rocznicy urodzin 

18.00 
1) † Jan, rodzeństwo, rodzice z obojga stron oraz Helena 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Haliny i Jerzego Kurpińskich z okazji 50. 
rocznicy ślubu 

19.00 † Jan, Walentyna Landeccy 

 XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 CZERWCA 2017 R.   

6.30 † Janina w 65 rocznicę śmierci, Jan, Helena, Henryk 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski, opiekę MBF i zdrowie dla Haliny z okazji 87. r. 
urodzin 

9.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Heleny z okazji urodzin 
11.00 † Katarzyna, Izydor, Maria, Józef 

12.30 
1) Za Parafię  
2) † Maria Tworek w miesiąc po śmierci (intencja od ss. z Poznania) 

14.00 † Wacława Janina Jasionek w 1. rocznicę śmierci 
18.00 W intencji rodziny Roży Różańcowej, rodziców modlących się za dzieci 
19.30 † Eugeniusz Kaszuba oraz rodzice i rodzeństwo 

 


