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Refleksja 

„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo...” 

Zamiast brać się do konkretnej roboty, uczniowie Jezusa mają najpierw się modlić, prosić 

o robotników. Czy nie szkoda na to czasu? Jakże inna jest Boża logika od ludzkiej. Czyż 

Zbawiciel nie mógłby sam powołać robotników, obdarzyć ich odpowiednimi narzędziami, 

charyzmatami. Oczywiście, że mógłby. Jednak w tym wydarzeniu ewangelicznym mamy 

także do czynienia z Bożą pedagogią, z pedagogią najlepszego Wychowawcy. Pomyślmy 

tylko, czy dobrym nauczycielem nazwiemy tego, który niczego od uczniów nie wymaga, 

a może sam za nich rozwiązuje zadanie? Po co ma się taki uczeń męczyć, tracić czas, 

stresować, skoro nauczyciel zrobi to sam za niego bez błędów w ekspresowym tempie? Czy 

dobrą matką, dobrym ojcem jest człowiek, który mówi swemu dziecku, zostaw tę pracę, ja to 

sam, sama dużo szybciej zrobię. Wiemy, że owocem takiej pedagogii będą osoby, które 

niczego w życiu nie będą w stanie same zrobić, nie będą w stanie innych nauczyć, ale jedynie 

obrażać się na cały świat, mieć pretensje do wszystkich tylko nie do siebie. Zatem dlaczego 

Pan Jezus zaleca swoim uczniom najpierw modlitwę? Proście Pana... Kiedy uczniowie będą 

się modlić o nowych apostołów, najpierw zdadzą sobie sprawę z tego, że tu nie chodzi 

o znalezienie zwolenników dla swojej sprawy, swojej partii. Tu nie chodzi o żniwo Piotra, 

Jakuba czy Jana, ale o żniwo Pana. Posłać na to żniwo może tylko Pan. Uczniowie nie stają 

się właścicielami żniwa, ale dostępują zaszczytu bycia współpracownikami samego Pana 

Żniwa. Pan Jezus daje im udział w dziele powoływania i w dziele samego żniwowania. Proście 

Pana – takie jest podstawowe prawo apostolatu, który ma źródło w adoracji i modlitwie 

błagalnej. Mówi nam o tym cała historia Kościoła, historia błogosławionych i świętych.

 ks. Sławomir Kawecki 

Złota myśl tygodnia 

Ci, którzy poruszają się po gościńcu, zawsze będą obrzucać kamieniami tych, którzy 

wytyczają nowe szlaki (Wolter). 

Na wesoło 

Dwaj panowie jadący pociągiem i siedzący naprzeciw siebie czytają Pismo Święte. Widać, że 

są w nim dość obeznani. Kiedy jeden z nich ziewnął, drugi zaznaczył: 

- Księga Tobiasza rozdział 6, wiersz 3 b (tam czytamy: „Wtedy wynurzyła się z wody wielka 

ryba i chciała odgryźć nogę chłopca”). 

Ziewający odparł szybko: 

- Dzieje Apostolskie rozdział 10, wiersz 14 (tam zaś czytamy: „O nie, Panie! Bo nigdy nie 

jadłem nic skażonego i nieczystego – odpowiedział Piotr”) 

 

Są dwie rzeczy, na które można patrzeć bez końca: zachód słońca i parkującą kobietę. 



 

XXIV. PIESZA PIELGRZYMKA BORECKA NA JASNĄ GÓRĘ – 

20.06.2020 

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE 

6.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP /Kościół Borki Wielkie/ 

6.30 – Msza Święta w intencji pielgrzymów duchowych 

/Kościół Borki Wielkie/ 

12.00 – Anioł Pański, konferencja /Kościół Borki Wielkie/ 

12.45 – modlitwa Różańcowa /Kościół Borki Wielkie/ 

15.00 –16.00  adoracja Najświętszego Sakramentu  

/Kościół Borki Wielkie/ 

Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

16.45 – Eucharystia na Jasnej Górze w intencji pielgrzymów i ich rodzin XXIV 

Duchowej Pielgrzymki Boreckiej 

/zapraszamy na Jasną Górę lub do duchowej łączności / 

18.30 – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

/Kościół Borki Wielkie/ 

 

Zapraszamy do duchowej łączności za pośrednictwem transmisji facebook: 

https://m.facebook.com/parafia.borki/ oraz o g.16.45:  

on-line www.jasnagora.pl lub 

www.youtube.com  /Jasna Góra – na żywo/ lub transmisja: 

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721 ) 

 

Na furcie klasztornej do dnia 19 czerwca można wpisać się do 

KSIĘGI PIELGRZYMA DUCHOWEGO NA JASNA GÓRĘ, która będzie złożona na Ołtarzu 

w kaplicy Cudownego Obrazu.  

Będą również przygotowane plakietki. Szczegółowe informacje przy furcie klasztornej. 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/parafia.borki/
http://www.jasnagora.pl/
http://www.youtube.com/
https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.06-21.06.2020 /BW/ 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA(14.06) 

Dzisiaj 11 Niedziela Zwykła, nie będzie nabożeństwa o godz. 15.00. 

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy (15.06)  

W poniedziałek imieniny obchodzi i o modlitwę prosi o. Wit. Msza św. imieninowa o godz. 6.30. 

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

Dnia 15 czerwca o godz. 11.00 na Jasnej Górze, ks. Leonard Nowak będzie odprawiał Mszę św. oraz 

wygłosi okolicznościowe kazanie.  

WTOREK (16.06)  

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

ŚRODA – wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego (17.06)  

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

O godz. 19.00 Msza św. wsparcia. Po Mszy św. nabożeństwo, koronka do Miłosierdzia 

Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu i ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II. Intencje na 

Mszę św. wsparcia można składać przy furcie klasztornej lub przed Mszą św. w zakrystii. 

CZWARTEK (18.06)  

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją w oktawie. 

Po nabożeństwie wieczornym odbędzie się błogosławieństwo wianków.  

PIĄTEK – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (19.06)  

O godz. 6.00 Droga Krzyżowa. O godz. 6.30 i 19.00 Msza św. 

O godz. 18.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.. 

SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP (20.06)  

W SOBOTĘ ODBĘDZIE XXIV. PIELGRZYMKA BORECKA NA JASNĄ GÓRĘ – 

20.06.2020. DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE. Na furcie klasztornej do dnia 19 czerwca 

można wpisać się do KSIĘGI PIELGRZYMA DUCHOWEGO NA JASNA GÓRĘ, która będzie 

złożona na Ołtarzu w kaplicy Cudownego Obrazu. O godz. 16.45 Msza św. na Jasnej Górze. Będą 

również przygotowane plakietki. Na Jasną Górę udajemy się indywidualnie. Szczegółowe informacje 

przy furcie klasztornej. O godz. 6.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.  

Msze św. o godz. 6.30 i 19.00. Po Mszy św. o godz. 6.30 po niej wystawienie  

Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska i Akt oddania się Matce Niepokalanej. 

O godz. 18.30. nabożeństwo do NSPJ i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST ŚW. ALOJZEGO GONZAGI (21.06) 

Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 /w j. niemieckim/ i suma o 10.00.  

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii , nie będzie w tym roku sumy 

odpustowej na Brońcu. Tym samym nie będziemy rezygnować z możliwości przygotowania 

i celebrowania tej uroczystości odpustowej, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 21 czerwca 

o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Borkach Wielkich. Podczas Mszy św. pożegnamy 

O. Kapistrana i O. Bonawenturę, którzy przez ostatnie lata służyli nam w boreckim kościele oraz 

w okolicznych parafiach. 

Serdecznie zapraszamy parafian, orkiestrę, młodzież żeńską i męską do sztandarów, 

ministrantów i Marianki, dzieci i młodzież. Na zakończenie sumy odpustowej wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i akt ofiarowania się Sercu Jezusowemu przez wstawiennictwo  

św. Alojzego Gonzagi. Nabożeństwa w tym dniu popołudniowego nie będzie. 

Inne ogłoszenia 

1. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy na 

Boże Ciała oraz obejścia. 

2. Dnia 22 czerwca o godz. 18.00 w kościele wotywnym pw. Św. Rocha w Grodzisku zostanie 

odprawiona Msza św. błagalna o zachowanie od wszelkich zagrożeń a szczególnie od COVID-19 

naszej parafii. Zapraszamy parafian do uczestnictwa w tym wyjątkowym pielgrzymowaniu do 

św. Rocha. Na miejsce udajemy się prywatnie spotkanie przed wejściem do kościoła. 



3. Przy furcie są do nabycia: Drogi do Nieba, przyjmowane są intencje mszalne. 

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli oraz całego tygodnia. 


