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Co uczynić, by przeżyć 
wakacje z Bogiem ? 
Każdy dzień rozpocznij  

i zakończ modlitwą. 
Uczęszczaj w niedziele na Msze 

święte i przyjmuj Jezusa  
w komunii świętej. 

Uczęszczaj do spowiedzi św. 
w I piątki miesiąca. 
Nie wykonuj prac  

w niedziele i święta. 
Czytaj Ewangelię 
i prasę religijną. 

Przypominaj sobie treść małego 
katechizmu – jest w każdym modlitewniku. 

Rozmawiaj z innymi o Bogu, 
Bądź rozsądny, mądry, życzliwy, uczynny  

i wyrozumiały dla innych. 
  Pamiętaj o dobrych uczynkach! – Pomagaj innym.  
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Krótkie medytacje 
 

XIII Niedziela Zwykła – 2 lipca 2017r. 
Jezus powiedział do swoich 

apostołów: „Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. I kto kocha syna 
lub córkę bardziej niż Mnie, nie 

jest Mnie godzien. Kto nie bierze 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie 

jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć swe życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, 

znajdzie je. Kto was przyjmuje, 
Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje  
proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego  

jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej 
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę,  

powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Mt 10,37-42 
 

Jezus ponad wszystko 
Człowiekowi do życia nie wystarczy tylko chleb i woda. Potrzebuje 

również domu i to nie jedynie przysłowiowych „czterech ścian”, ale rodziny. 
Kto jednak chce założyć nową rodzinę, musi – jak mówi Biblia – „opuścić 
ojca i matkę”. Dokonanie tego pozwala na prawdziwe spotkanie z drugą 
osobą. Podobnie, jeśli chcę naprawdę spotkać się z Chrystusem, zostawiam 
za sobą wszystkie inne wartości. Chrystus staje się najważniejszy. Jeśli tak 
nie jest, Jezus kieruje do nas swoje: „nie jesteś Mnie godzien”. Tylko 
całkowite wyrzeczenie się wcześniejszego życia daje możliwość wejścia  
w życie nowe. Chrystus od swych naśladowców wymaga całkowitego 
zaufania Jemu, złożenia całej nadziei w Nim i tylko w Nim. Naśladowca 
Ukrzyżowanego nie posiada żadnych zabezpieczeń, ani materialnych ani 
uczuciowych. W naszym ludzkim rozumieniu oznacza to zanegowanie 
samego siebie, zrezygnowanie ze swoich planów i aspiracji. Tak postawiony 
ideał to na pewno wielki krzyż, ale podjęcie go pozwala kroczyć za 
Chrystusem i być godnym Jego miłości.                                                   Oremus 
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XIV Niedziela Zwykła – 09 lipca 2017 r. 
W owym czasie Jezus przemówił tymi 

słowami: „Wysławiam 
Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie. Wszystko 

przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 

zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje 

jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo,  

a moje brzemię lekkie”. Mt 11,25-30. 

Tylko Jezus objawia Ojca… 
Na początku swego życia publicznego Jezus wywoływał wielki 

entuzjazm wśród słuchaczy. Można by powiedzieć, że odniósł sukces. 
Jednak szybko pojawiły się kłopoty, konflikty, przeciwności, niezrozumienie. 
Wielu, nawet z uczniów Chrystusa, odeszło od Niego. Wydaje się, że 
pozostali Mu wierni tylko nieliczni i to, według naszych norm, niezbyt 
mądrzy i roztropni. I choć sytuacja wyglądała mało optymistycznie, Jezus – 
jak słyszymy w Ewangelii – rozradował się i błogosławi Ojca za to, że zakrył 
„te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a [objawił] je prostaczkom”. Jezus 
uświadamia nam, że Ojca zna tylko On i ten, komu On zechce objawić. 
Znajomość prawdy o Bogu jest możliwa tylko dzięki objawieniu jej przez 
Syna. Tylko On może przekazać tę wiedzę tym, którzy są gotowi i otwarci na 
jej przyjęcie. Są nimi prostaczkowie. Mędrcy, uczeni w Piśmie to ludzie 
przekonani o posiadaniu całej wiedzy o Bogu. Uważają się za nauczycieli i 
mistrzów wobec ignorantów i prostych. Oni, w swej mądrości, uczynili z 
Prawa Bożego jarzmo nie do uniesienia. Jezus, zwracając się do słuchaczy, 
mówi, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. By tego doświadczyć, 
uczeń Chrystusa musi uczyć się mądrości od Niego, a nie od innych 
mistrzów. Chrześcijaństwo nie opiera się na ignorancji, ale również nie na 
mądrości ludzkiej. Jego bazą jest pokora. Nie odrzuca wiedzy i mądrości, lecz 
pychę i zarozumialstwo rozumu zapatrzonego w samego siebie, które nie 
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pozwalają uznać niczego poza sobą. Jezus stał się pokornym i cichym, by 
wskazać nam drogę. Jakiej ja szukam mądrości?                                    Oremus 

XV Niedziela Zwykła – 16 lipca 2017 r. 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad 

jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy 
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały 

lud stał na brzegu. I mówił im wiele  
w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca 
wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na 

drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały 

ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły 

się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, 
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na 

ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne 
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”. Przystąpili do Niego uczniowie  

i zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?”. On im odpowiedział: zaś 
nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że 

patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 
Mt 13,1-23.  

Czy moje serce jest ziemią żyzną? 
Czasami zdarza się nam słuchać wywodów uczonych lub innych 

mądrych ludzi. Mówią o sprawach bardzo głębokich, jednak najczęściej 
używają terminów tak skomplikowanych, że mało z tego rozumiemy. 
Chrystus w swych wystąpieniach poruszał bardzo ważne sprawy – kwestie 
naszego zbawienia i dobrego życia – ale używał prostego języka i porównań 
znanych z codzienności. Podobnie przypowieść, którą dziś usłyszeliśmy, 
odwołuje się do obrazów znanych słuchaczom. Chce jednak wyjaśnić 
problem bardzo poważny: dlaczego jest tyle zła? Dlaczego królestwo Boże – 
dodalibyśmy: głoszone od wieków – napotyka tak wiele trudności i na razie 
nie za bardzo widoczne jest w świecie? Chrystus, udzielając odpowiedzi na 
te pytania, posługuje się przypowieścią o siewcy. Już na wstępie uderza nas 
dziwny sposób zasiewu. Część zboża pada na nieodpowiedni teren: drogę,  
ciernie, skały. Wydaje się, że dobro ponosi klęskę. Jest zbyt słabe 
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w konfrontacji ze złem. Dlaczego tak się dzieje? Przecież Bóg jest dobry,  
a Jego ziarno najlepsze. Dlaczego nie widać efektów? Obserwując 
Chrystusowego siewcę, możemy dojść do przekonania, że trudzi się na 
darmo. Traci czas i siły, a także zboże. Takie samo przekonanie ogarnia 
często tych, którzy poświęcają się głoszeniu słowa. Dochodzą do wniosku, że 
na takiej ziemi jak dzisiejszy świat nic dobrego nie wyrośnie. Nie ma więc 
sensu się trudzić. Cztery rodzaje gleby to nie cztery rodzaje ludzi, ale cztery 
sposoby podejścia do słowa, przyjmowania go przez nasze serce.  
W każdym z nas jest trochę dobrej ziemi i na niej wzrośnie ziarno. Nie 
traćmy więc nadziei ani względem siebie, ani wobec innych.               Oremus 

XVI Niedziela Zwykła – 23 lipca 2017 r. 
Jezus opowiedział tłumom 

tę przypowieść: „Królestwo 
niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał 
dobre nasienie na swojej 
roli. Lecz gdy ludzie spali, 

przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał 

chwastu między pszenicę  
i odszedł. A gdy zboże 

wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli  
i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc 

wziął się na niej chwast?». Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». 
Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?». A on im odrzekł: «Nie, 

byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie 
obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 

chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę  
zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. Mt 13,24-43 

Przed Kim otwieram serce? 

„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął 
się na niej chwast?” Jak pogodzić istnienie zła z wszechmocą i dobrocią 
Boga? Oto pytanie, na które człowiek nigdy nie potrafił znaleźć odpowiedzi. 
Również z takim pytaniem zwracają się do Jezusa apostołowie w dzisiejszej 
Ewangelii. Chrystus, wyjaśniając tajemnicę zła, posługuje się przypowieścią. 
Przypatrzmy się więc głównym postaciom opowieści. Przede wszystkim 
gospodarz, czyli Bóg. On odpowiada za jakość zboża. Wszystko, co stworzył,  
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jest dobre. Drugą postacią jest nieprzyjaciel. Zło nie pochodzi od Boga, ale 
od diabła, który sprzeciwiając się Bogu, chce zbudować opozycyjny do 
Bożego swój świat. Rozsiewa chwast, który z wyglądu bardzo przypomina 
pszenicę. Zło ma pozory dobra, dlatego łatwo się mylimy. Aby uniknąć 
pomyłki, należy poczekać do czasu żniw. Wówczas będzie można rozpoznać 
dobro i zło. Trzecim aktorem opowieści są słudzy, ludzie, którzy dziwią się 
istnieniu zła. Gdy je dostrzegają, chcą je od razu wytępić. I tu pojawia się 
główne przesłanie przypowieści: chęć czynienia dobra nie wystarczy. Dobre 
chęci w walce ze złem mogą bowiem spowodować zniszczenie dobra. 
Dobro i zło są mieszkańcami naszego świata i będą nimi aż do końca.  
W sercu każdego z nas rośnie pszenica i chwast. Nikt z nas nie jest 
doskonały, a Kościół to wspólnota grzeszników, którzy podjęli wysiłek 
nawrócenia. Bóg pokłada w człowieku wielką nadzieję. Będąc Ojcem, chce, 
aby wszyscy byli zbawieni. Dlatego z całym Kościołem zebranym na 
Eucharystii prośmy Go: „Przybądź z pomocą swojemu ludowi (...), spraw, 
aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie”.                             Oremus 

XVII Niedziela Zwykła – 30 lipca 2016 r. 
Jezus opowiedział tłumom taką 

przypowieść: „Królestwo niebieskie 
podobne jest do skarbu ukrytego  

w roli. Znalazł go  pewien człowiek  
i ukrył ponownie. Uradowany 

poszedł, sprzedał wszystko, co miał,  
i kupił tę rolę. Dalej, podobne 

jest królestwo niebieskie do kupca 
poszukującego  pięknych pereł. Gdy 

znalazł jedną drogocenną perłę, 
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 
Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe 

odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz  i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?”. Odpowiedzieli  Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego 
każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest 

do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.  
Mt 13.44-52 
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Gdzie jest mój skarb? 
W niebezpiecznych czasach, w sytuacji zagrożenia życia staramy się 

zachować, ukryć to, co najcenniejsze, a czego nie możemy zabrać ze sobą. 
Jak wiemy z wielu historii, nadzieja na to, że kiedyś się powróci na to 
miejsce i odnajdzie ukryte skarby, jest złudna. Najczęściej się nie wraca,  
a skarby trafiają w inne ręce. Taką właśnie sytuację dla swej przypowieści 
wykorzystał Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Skarb, o którym mówi, to 
królestwo niebieskie. Jest on bezcenny i może być odkryty jedynie przez 
tych, którzy uwierzą Mistrzowi z Nazaretu. Jak słyszymy, można go odkryć 
przez przypadek. Autor chce tym samym podkreślić, że zbawienie jest 
darem ofiarowanym przez Boga ludziom. Nie można sobie na niego 
zasłużyć. Nie jest też zapłatą za coś. Gdy się jednak odkryje ten skarb, nie 
sposób mieć wątpliwości lub odkładać działania na późniejsze czasy. Trzeba 
podjąć decyzję tu i teraz, zostawić wszystko. Nie oznacza to rezygnacji  
z czegoś, gdyż znaleziony skarb zastępuje wszystko to, co do tej pory było 
ważne i wartościowe. Ludziom, którzy nie znaleźli skarbu, takie zachowanie 
wydaje się szaleństwem i nie potrafią go zrozumieć. Tak jak koledzy 
zakochanego nie mogą pojąć, że opuszcza on ich towarzystwo dla jakiejś 
dziewczyny. Zakochany nie umie żyć bez wybranki swego serca. Taki wybór 
nadaje sens jego życiu. Podobnie dzieje się, gdy spotykamy Boga w naszym 
życiu. Nie jest to proste. Dlatego Jezus pyta swych słuchaczy: Zrozumieliście 
to wszystko?”. Skarb Chrystusa jest ukryty. Niełatwo go odkryć. Wymaga to 
wysiłku. Nie jest błyskotką, którą można pochwalić się przed innymi. Nie jest 
bogactwem materialnym, dzięki któremu da się osiągnąć ludzkie poważanie, 
potęgę i chwałę. Tylko ci, którzy go naprawdę zdobyli, mogą zakrzyknąć ze 
św. Franciszkiem z Asyżu: „Bóg mój i wszystko moje”.                        Oremus 

XVIII Niedziela Zwykła  
Przemienienie Pańskie  

6 sierpnia 2017 r. 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba  
i brata jego, Jana, i zaprowadził 

ich na górę wysoką, osobno.  
Tam przemienił się wobec nich:  

Twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło.  

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, 
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którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty:  

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.  
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił 

ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, 

słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie 

się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, 

mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu,  
aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. Mt 17,1-9. 

Prawdziwe oblicze Jezusa 

Na Gorze Przemienienia uczniowie nie zobaczyli nic, co byłoby im obce. 
Znali fragmenty Biblii o Bogu, który przemawiał „spośród ognia, obłoku  
i ciemności” (Pwt 5,22), proroctwo Daniela o Przedwiecznym w szacie białej 
jak śnieg, przed którym staje Syn Człowieczy (Dn 13,9-14), a także dzieje 
Mojżesza i Eliasza, wielkich przyjaciół Boga. Jednak ujrzenie na własne oczy 
tego, o czym do tej pory słyszeli, czytali, i co rozważali na modlitwie, było dla 
nich ogromnym wstrząsem. Nic dziwnego, że zareagowali bardzo 
emocjonalnie – pragnęli przedłużyć to doświadczenie, padli na twarz, 
ogarnęła ich święta bojaźń. Wielu z nas przeżyło jakieś doświadczenie Boga, 
które na długo pozostało nam w pamięci. Mogło to być przeżycie Jego 
bliskości podczas modlitwy, rekolekcji czy pielgrzymki, ratunek doznany  
w potrzebie, uniesienie, jakie wzbudziło w nas piękno natury czy rozmowa  
z prawdziwie Bożym człowiekiem. Są to bezcenne chwile, w których 
przekonujemy się, że to, co do tej pory słyszeliśmy o Bogu, jest dotykalną 
rzeczywistością. Często – jak Piotr, Jakub i Jan – reagujemy emocjonalnie,  
a potem próbujemy powracać do tych samych miejsc i osób, aby odtworzyć 
to doświadczenie, aby kolejny raz doznać bliskości Boga, która dała nam tyle 
szczęścia. Góra Tabor ma jednak to do siebie, że kiedyś trzeba z niej zejść  
i powrócić do swojej codzienności. Dlatego Apostoł Piotr, wspominając 
przemienienie Jezusa, dodaje: „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę,  
a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która 
świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta” (2 P 1,19). Nasza wiara nie 
opiera się na uczuciach, lecz na słowie Bożym, które jest prawdziwe i pewne  
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zawsze, niezależnie od naszych stanów emocjonalnych. To przekonanie 
rozstrzyga o tym, czy zatrzymamy się na etapie „łowców doznań”, czy damy 
się  poprowadzić do dojrzałej wiary.                                                       Oremus 

XIX Niedziela Zwykła – 13 sierpnia 2017 r. 
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus 

przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi  
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim 

odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam 
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór 

zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś 
była już o wiele stadiów oddalona 

od brzegu, miotana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej 

przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. 
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po 

jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił 
do nich: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”. Na to odezwał się Piotr: 

 „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”. A On rzekł: 
„Przyjdź!”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na 
widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie!”. 

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Cze mu zwątpiłeś, 
człowiecze małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w 

łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Mt 14,22-32 

Odwagi… 

Starym Testamencie Bóg budził lęk i drżenie do tego stopnia, że 
„wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił” (Hbr 12,19). 
„Biada mi! Jestem zgubiony! (...) oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!” 
– wołał prorok Izajasz (Iz 6,5). „Z całą pewnością pomrzemy, albowiem 
ujrzeliśmy Boga” – rozpaczał ojciec Samsona po spotkaniu z aniołem (Sdz 
13,22). Tylko nieliczne jednostki formatu Eliasza, Mojżesza czy Abrahama 
potrafiły otworzyć się na spotkanie z Bogiem miłosiernym, który – choć 
zupełnie inny niż ludzie – pochyla się nad nimi z miłością i przemawia w 
łagodnym powiewie. Dziś, gdy prawda o Bożym miłosierdziu coraz bardziej 
przebija się do naszej świadomości, wydaje się, że bardziej niż paraliżujący 
lęk zagraża nam nonszalancja w traktowaniu rzeczy świętych. Idziemy do 
Komunii świętej z automatu, nie poświęcając jednej myśli stanowi swojego 
sumienia czy wielkości tego aktu. Powoli zanika świadomość, że zbawienie 
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nie jest dane „w pakiecie” każdemu, kto przychodzi na świat, ale można je 
przyjąć albo odrzucić, odłączając się od Chrystusa. Bóg staje się bardziej 
ideą, o której się dyskutuje, niż rzeczywistą Osobą. Czy taka postawa nie jest 
ucieczką, ukryciem się przed Bogiem żywym, którego odbieramy trochę tak, 
jak uczniowie w łodzi – jako zjawę wprowadzającą dodatkowy zamęt w już  
i tak trudną rzeczywistość? Ta kolejna Eucharystia jest dla nas szansą 
poznania Boga takiego, jakim jest, i uwierzenia Jego słowom, że On nam nie 
zagraża, że nas nie niszczy, ale staje po naszej stronie.                         Oremus 

 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2017 r. 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła  
z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu 
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 

Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami 

i błogosławiony jest owoc Twojego łona.  
A skądże mi to, że Matka mojego Pana 

przychodzi do mnie? Oto, skoro głos 
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana  
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej 

służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż 
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie  

z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,  

a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. 
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym 

ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Łk 1,39-56  

Wybrana przez Boga 
 Apokaliptyczną Niewiastą, którą wraz z jej Dzieckiem Bóg ratuje przed 

straszliwym smokiem, jest Kościół. Od VI wieku zaczęto widzieć w tym 
obrazie także Maryję. Interpretacja jak najbardziej udana, ponieważ Maryja 
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jest najdoskonalszą cząstką i wzorem Kościoła. Ona już osiągnęła to, do 
czego my, jako pielgrzymujący na ziemi Kościół, dopiero zmierzamy. Jej 
zabranie z ciałem i duszą do nieba wskazuje nasz cel – jesteśmy powołani do 
pełnego życia z Bogiem. A jesteśmy nie tylko duszą, nie jedynie ciałem, ale 
całością. Dbając o duszę, nie odmawiajmy godności ciału. Bóg stworzył je  
z prochu ziemi, a Syn Boży przyjął. Całego człowieka Bóg stworzył i odkupił,  
i całego pragnie mieć w niebie. Uroczystość Wniebowzięcia jest dobrą 
okazją do zastanowienia się nad kwestią godności człowieka, szacunku  
i troski wobec jego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale także nad 
okazywaniem zwykłej życzliwości bliźnim i sobie. Uczestniczymy przecież 
dziś w wielkiej uroczystości, która mówi nam, jak wielkimi, pięknymi, 
wspaniałymi chce nas Bóg. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród 
tych, co pomarli.” Porzućmy lęk przed śmiercią. Została pokonana razem z 
grzechem. Czy naprawdę wierzymy w to, że zmartwychwstaniemy, że nasze 
ciała połączą się z duszą i będziemy przemienieni, nowi, chwalebni, bez 
końca żyjący? Czy z niecierpliwością oczekujemy Paruzji, gdy Chrystus 
przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych? Czy z ufnością oczekujemy 
przejścia do wieczności? Czy, jak Maryja, uwielbiamy Boga za te wspaniałe 
dzieła? Czy czekamy z utęsknieniem na spełnienie się apokaliptycznych 
słów: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza 
Jego Pomazańca”?                                                                                    Oremus 

XX Niedziela Zwykła – 20 sierpnia 2017 r. 
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu.  

A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z 
tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade 

mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On 
nie odezwał się do niej ani słowem. Na to 

podeszli Jego uczniowie i prosili Go: 
„Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On 

odpowiedział: „Jestem posłany tylko do 
owiec, które poginęły z domu Izraela”.  

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: 
„Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom,  

a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, 
które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: ,,O niewiasto, 
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wielka jest wiara twoja; niech ci się stanie, jak pragniesz!”.  
Od tej chwili jej córka była zdrowa. Mt 15,21-28 

Wielka jest wiara Twoja… 

Niejeden raz na kartach Biblii Bóg okazuje wyjątkową przychylność 
ludziom spoza wspólnoty Izraela. Prorok Eliasz rozmnożył pokarm i wskrzesił 
syna pogańskiej wdowie z Sarepty Sydońskiej (1 Krl 17,8-24). Setnik rzymski 
uzyskał uzdrowienie sługi, wykazując się wiarą, jakiej Jezus na próżno szukał 
w Izraelu (Mt 8,5-13). Dziś uczniowie Jezusa patrzą zdumieni, jak prowadzi 
On dialog z pogańską matką proszącą o ratunek dla swego dziecka. 
Poddawana kolejnym próbom wykazuje się wiarą, której wielu członków 
narodu wybranego mogłoby jej jedynie pozazdrościć. Jaka jest nasza 
reakcja, gdy widzimy, jak dary i łaski Boże spadają na ludzi spoza naszej 
wspólnoty, gdy ci, którzy nie podzielają naszych poglądów, wykazują się 
niekiedy większą wrażliwością na innych czy w trudnej sytuacji zachowują 
się godniej niż niejeden wierzący? Jakie myśli nurtują nasze serca, gdy 
widzimy, że tradycyjnie chrześcijańskie narody europejskie odpadają od 
wiary, a do Kościoła wchodzą, porzucając swe tradycyjne wierzenia, 
mieszkańcy innych kontynentów? Podobne rozterki przeżywał św. Paweł, 
widząc, jak głoszone przez niego słowo Boże znajduje o wiele większy odzew 
wśród pogan niż w umiłowanym przez niego własnym narodzie. Zrozumiał 
jednak, że i to jest częścią Bożego planu, sposobem na wytrącenie z letargu 
tych, którzy sądzą, że nie potrzebują nawrócenia, i pobudzenie ich do 
świętego współzawodnictwa. Bóg nie cofa swoich darów wobec nas ani nie 
odwołuje swojego wybrania, lecz pragnie, abyśmy przylgnęli do Niego całym 
sercem i bez poczucia wyższości pokornie dawali o Nim świadectwo wobec 
innych.                                                                                                         Oremus 

XXI Niedziela Zwykła –   

         27 sierpnia 2017 r. 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 

Filipowej, pytał swych uczniów: „Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowiecze- 

go?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za 
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za Jeremiasza albo za jednego z 
proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za 
kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział 
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Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: 
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało 

i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, 
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy 

surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.  

Mt 16,13-20 

Kim dla Ciebie jestem? 
Przekazanie Piotrowi kluczy królestwa niebieskiego nastąpiło w Cezarei 

Filipownej, w miejscu licznych, mocno rozwiniętych kultów pogańskich. 
Słysząc, że zbudowanego na opoce Kościoła nie zdołają przemoc bramy 
piekielne, Piotr miał być może przed oczami wielką czeluść, gdzie wrzucano 
ofiary dla bożka Pana i którą powszechnie uważano za wejście do otchłani. 
Właśnie w takim, wrogim jedynemu Bogu otoczeniu, Piotr dał Jezusowi 
odpowiedź na pytanie: „Za kogo Mnie uważasz?”. Odpowiedź, którą Jezus 
uznał za natchnioną, a następnie nazwał Piotra błogosławionym i powierzył 
mu swój Kościół. Zapowiedź Jezusa wypełniła się. Dziś, po dwóch tysiącach 
lat, Kościół, pomimo ataków z zewnątrz, a także własnych grzechów  
i słabości, wciąż trwa i daje świadectwo Ewangelii.  I nie dzieje się tak  
z powodu geniuszu organizacyjnego jego przywódców czy wyjątkowych 
zalet jego wyznawców, ale dzięki mocy Ducha, który wciąż pobudza nowych 
ludzi, by nawet w niesprzyjających warunkach, niekiedy wśród 
prześladowań, nie oglądając się na zdanie innych, z wiarą powtarzali za 
Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Dziś przed każdym z nas 
uczestniczących w niedzielnej Eucharystii pojawia się pytanie Jezusa: „A ty 
za kogo Mnie uważasz?”. On nie zadowoli się zdawkową, wymijającą 
odpowiedzią w rodzaju: „Przecież jestem katolikiem”, „Tak mnie 
wychowano” czy „Jestem praktykujący”. Oczekuje osobistego wyznania 
wiary, wejścia z Nim w relację, oddania Mu się do dyspozycji, aby także 
przez nas mógł dziś budować i umacniać swój Kościół.                            Oremus 
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Intencje mszalne na miesiąc lipiec i sierpień 2017 
01.07.2017 

I Sobota  
8.00 

1. † Stanisław i Stanisława Oczko 
2. † Józef Biłek  ( P ) 

02.07.2017 

Niedziela  

XIII Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. Franciszka i Stanisławy z ok. 40 R. Ślubu o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

9.00 
1. † Władysław Jędrzejko w 12 r. śm. 
2. W Int. Katarzyny i Mariusza oraz ich potomstwa o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej  

11.00 
1. † Dominik Handzlik 
2. W int. Leny Szafran z ok. Roczku o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i Anioła Stróża 

17.00 † Helena i Kazimierz Młynarski 

03.07.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Bronisław Pudełko ( P ) 

04.07.2017 
Wtorek  

7.00 † Karol Mitoraj 

05.07.2017 
Środa 

18.00 † Tadeusz Wawak 

06.07.2017 
I Czwartek 

18.00 
W int. Heleny i Edwarda z ok. 60 R. Ślubu o Boże błog. 
 i opiekę Matki Bożej 

07.07.2017 
I Piątek 

18.00 † Rozalia Żurek w r. śm. 

08.07.2017 
Sobota 

7.00 † Zbigniew Matusiak w 10 r. śm. 

09.07.2017 

Niedziela 
 

XIV Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Romik z zoną Stanisławą 

9.00 † Maria Janikowska w  r. śm.  
11.00 † Piotr Frydrych w 5 r. śm.  

17.00 † Edward i Elżbieta Honkisz z synową Marią  

10.07.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Aleksander Szuta ( P ) 

11.07.2017 
Wtorek 

7.00 † Stefania Bura 

12.07.2017 
Środa 

18.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

13.07.2017 
Czwartek 

18.00 
W int. o powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii 
od V Róży Kobiet 

14.07.2017 
Piątek 

18.00 
W int. Anny z ok. Imienin z podziękowaniem za 
otrzymane łaski o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
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15.07.2017 
Sobota 

7.00 † Henryk Kliś  

16.07.2017 
Niedziela 

 

XV Niedziela Zwykła 
7.00 W int. Ojca świętego, Ojczyzny od XII Róży Kobiet 

9.00 † Zofia, Gertruda, Antonina i Władysław Bies 

11.00 † Irena i Józef Kasperek 

17.00 † Janusz Wawak ( P ) 

17.07.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

18.07.2017 
Wtorek 

7.00 † Henryk Kliś ( P ) 

19.07.2017 
Środa 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i dalsze łaski z ok. 35 
rocznicy  Urodzin 

20.07.2017 
Czwartek 

7.00 † Henryk Kliś ( P ) 

21.07.2017 
Piątek 

18.00 † Aleksander Szuta ( P ) 

22.07.2017 
Sobota 

7.00 † Jan i Antonina Zoń z synem Bolesławem 

23.07.2017 

Niedziela 

XVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Szymon Stanclik z rodzicami  

9.00 † Anna Handzlik  

11.00 † Ryszard Korzeniowki w 3 r. śm.  

17.00 † Józef Ormianin ( P ) 

24.07.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Marian Podworski 

25.07.2017 
Wtorek 

7.00 
W int. ks. Krzysztofa o dar zdrowia i Boże błog.  
w posłudze kapłańskiej 

26.07.2017 
Środa 

18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Anny z ok. Imienin 

27.07.2017 
Czwartek 

7.00 † Cecylia Góral 

28.07.2017 
Piątek 

18.00 
Dziękczynna w 80 rocznicę Urodzin o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej 

29.07.2017 
 Sobota 

7.00 † Józef Biłek ( P ) 

30.07.2017 

Niedziela 

XVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Wiesława Jędrzejko ( P )  

9.00 † Antonina i Władysław Trojak 

11.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 
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17.00 † Barbara Dziubek w 7 r. śm. 

31.07.2017 
Poniedziałek 

18.00 
Dziękczynna w rocznicę Urodzin Marii i Artura o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej 

01.08.2017 
Wtorek 

7.00 † Józef Biłek ( P ) 

02.08.2017 
Środa 

18.00 † Tomasz Mydlarz w r. śm. 

03.08.2017 
I Czwartek 

18.00 † Władysław Sztafiński ( P ) 

04.08.2017 
I Piątek 

18.00 † Bronisława Żmuda ( P ) 

05.08.2017 
I  Sobota 

8.00 † Anna Kasolik z rodziną 

06.08.2017 

Niedziela 

XVIII Niedziela Zwykła - Święto Przemienienia 
7.00 † Władysław Dobrociński z żoną i synem  

9.00 † Józef Ormianin ( P ) 

11.00 † Dominik Handzlik   

17.00 † Eugeniusz Pindel w 10 r. śm. z żoną Genowefą 

07.08.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Wiesława Jędrzejko ( P ) 

08.08.2017 
Wtorek 

7.00 † Aleksander Szuta ( P ) 

09.08.2017 
Środa 

18.00 † za zm. z IV Róży Kobiet 

10.08.2017 
Czwartek 

7.00 † Władysław Sztafiński ( P ) 

11.08.2017 
Piątek 

18.00 † Lucyna Dudzik ( P ) 

12.08.2017 
 Sobota 

7.00 † Genowefa i Franciszek Gąszcz 

13.08.2017 

Niedziela 
Nabożeństwo 

Fatimskie  
z procesją  

o godz. 11.00 

XIX Niedziela Zwykła  
7.00 † Anna i Bronisław Ficoń z córką Urszulą  

9.00 † Wiktor i Władysława  Szczepańczyk 

11.00 † Janusz Wawak   

17.00 † Mieczysław Borak z synem i wnukami  

14.08.2017 
Poniedziałek 

18.00 Za uczestników pogrzebu + Wiesławy Jędrzejko  

15.08.2017 

Wtorek 

Uroczystość  Wniebowzięcia NMP 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 
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Apel Maryjny 
o godz. 20.45 

9.00 O zdrowie i Boże błog. dla Aleksandry z ok. Roczku 

11.00 † Stanisław Wołoszyn 

17.00 † Józef Ormianin  
16.08.2017 

Środa 
18.00 W int. Ojca świętego i Ojczyzny od V Róży Kobiet 

17.08.2017 
Czwartek 

7.00 † Lucyna Dudzik ( P ) 

18.08.2017 
Piątek 

18.00 Za cierpiących i konających 

19.08.2017 
 Sobota 

7.00 † Józef Surma ( P ) 

20.08.2017 

Niedziela 

XX Niedziela Zwykła  
7.00 † Aniela Handzlik ( P ) 

9.00 W 25 r. Ślubu o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

11.00 † Joanna Jurzak  

17.00 † Zdzisław Drożdż z rodzicami 

21.08.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Józef Surma ( P ) 

22.08.2017 
Wtorek 

7.00 † Jan Kolber ( P ) 

23.08.2017 
Środa 

18.00 † Oksana i Edward Puchała 

24.08.2017 
Czwartek 

7.00 † Jan Kolber ( P ) 

25.08.2017 
Piątek 

18.00 † Stanisław Wrona w 25 r. śm. 

26.08.2017 
Sobota 

Jubileusz 
40-lecia 

powołania 
naszej 
Parafii 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 
7.00 † Wiesława Jędrzejko ( P ) 

9.00 † Aniela Handzlik ( P ) 

15.00 
Kapliczka przy torach: W int. mieszkańców o Boże błog.  
i opiekę matki Bożej 

17.00 
W int. parafian z ok. Jubileuszu powołania naszej Parafii  
O Boże błog i opiekę Matki Bożej 

27.08.2017 

Niedziela 

XXI Niedziela Zwykła  

7.00 
† Ks. Gustaw Paranycz od II Róży Mężów Włodzimierza     
Drożdża  

9.00 † Kazimierz Byrski w 13 r. śm. 

11.00 † Franciszek i Elżbieta Komorek 

17.00 
† Józef Ormianin ( P ) 
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28.08.2017 
Poniedziałek 

18.00 † Aniela Handzlik ( P ) 

29.08.2017 
Wtorek 

7.00 † Stanisław Mika ( P ) 

30.08.2017 
Środa 

18.00 † Bronisław Pudełko ( P ) 

31.08.2017 
Czwartek 

7.00 † Stanisław Mika ( P ) 

01.09.2017 
Piątek 

7.00 † Danuta Byrska ( P ) 

18.00 † Janusz Wawak  ( P ) 

Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Krzysztof w czasie wakacji: 
23.07.2017  
Niedziela  

† Józef Biłek ( P ) 
07.08.2017 

Poniedziałek 
† Lucyna Dudzik ( P ) 

24.07.2017 
Poniedziałek 

† Józef Biłek ( P ) 
08.08.2017 

Wtorek 
† Lucyna Dudzik ( P ) 

25.07.2017 
Wtorek 

† Józef Biłek ( P ) 
09.08.2017 

Środa 
† Lucyna Dudzik ( P ) 

26.07.2017 
Środa 

† Józef Biłek ( P ) 
10.08.2017 
Czwartek 

† Jan Kolber ( P ) 

27.07.2017 
Czwartek 

† Józef Biłek ( P ) 
11.08.2017 

Piątek 
† Jan Kolber ( P ) 

28.07.2017 
Piątek 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
12.08.2017 

 Sobota 
† Jan Kolber ( P ) 

29.07.2017 
 Sobota 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
13.08.2017 

Poniedziałek 
† Jan Kolber ( P ) 

30.07.2017 
niedziela 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
14.082017 

wtorek 
† Jan Kolber ( P ) 

31.07.2017 
Poniedziałek 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
15.08.2018 

† Jan Kolber ( P ) 

01.08.2017 
Wtorek 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
16.08.2017 

Środa 
† Jarosław Janikowski (  P ) 

02.08.2017 
Środa 

† Władysław Sztafiński ( P ) 
17.08.2017 
Czwartek 

† Jarosław Janikowski (  P ) 

03.08.2017 
I Czwartek 

† Lucyna Dudzik ( P ) 
18.08.2017 

Piątek 
† Jarosław Janikowski (  P ) 

04.08.2017 
I Piątek 

† Lucyna Dudzik ( P ) 
19.08.2017 

 Sobota 
† Jarosław Janikowski (  P ) 

05.08.2017 
I  Sobota 

† Lucyna Dudzik ( P ) 
20.08.2017 

niedziela 
† Jarosław Janikowski (  P ) 

06.08.2017 
Poniedziałek 

† Lucyna Dudzik ( P ) 
21.08.2017 

poniedziałek 
† Jarosław Janikowski (  P ) 
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Intencje pogrzebowe, które odprawi ks. Proboszcz w czasie wakacji: 
03.07.2017 

Poniedziałek 
† Bogumiła Sadlik ( P ) 

17.07.2017 
Poniedziałek 

† Stanisław Szczęsny ( P ) 

04.07.2017 
Wtorek  

† Bogumiła Sadlik ( P ) 
18.07.2017 

Wtorek 
† Stanisław Szczęsny ( P ) 

05.07.2017 
Środa 

† Bogumiła Sadlik ( P ) 
19.07.2017 

Środa 
† Stanisław Szczęsny ( P ) 

06.07.2017 
 Czwartek 

† Bogumiła Sadlik ( P ) 
20.07.2017 
Czwartek 

† Zuzanna Pabiś ( P ) 

07.07.2017 
I Piątek 

† Aleksander Koral ( P ) 
21.07.2017 

Piątek 
† Zuzanna Pabiś ( P ) 

08.07.2017 
Sobota 

† Aleksander Koral ( P ) 
22.07.2017 

Sobota 
† Zuzanna Pabiś ( P ) 

09.07.2017 
Niedziela 

† Aleksander Koral ( P ) 
23.08.2017 

Środa 
† Zuzanna Pabiś ( P ) 

10.07.2017 
Poniedziałek 

† Aleksander Koral ( P ) 
24.08.2017 
Czwartek 

† Zuzanna Pabiś ( P ) 

11.07.2017 
Wtorek 

† Aleksander Koral ( P ) 
25.08.2017 

Piątek 
† Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

12.07.2017 
Środa 

† Czesława Nycz ( P ) 
28.08.2017 

Poniedziałek 
† Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

13.07.2017 
Czwartek 

† Czesława Nycz ( P ) 
29.08.2017 

Wtorek 
† Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

14.07.2017 
Piątek 

† Czesława Nycz ( P ) 
30.08.2017 

Środa 
† Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

15.07.2017 
Sobota 

† Czesława Nycz ( P ) 
31.08.2017 
Czwartek 

† Mieczysław Chrapkowicz ( P ) 

16.07.2017 
Niedziela 

† Stanisław Szczęsny ( P ) 
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Kącik Poezji 

 „Na Boże Ciało” 
Poprzez cztery świata strony, 

Bóg dziś będzie uwielbiony. 

Dziś Podlesie nasze całe 

Odda Panu cześć i chwałę. 

Pod postacią przejdzie Chleba 

Patrząc na swe dzieci z Nieba. 

Poprzez cztery Twe ołtarze modły nasze przyjm w darze. 

Pobłogosław Jezu drogi, każdej chaty nasze progi. 

Chroń od burzy, zawieruchy, wierni niech doznają skruchy. 

Pobłogosław nasze plony, bądź na zawsze uwielbiony. 

Boże w łaskach Tyś niezmierny, bądź nam zawsze miłosierny. 
                 Kazimierz Żmuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Po Procesji” 
Bóg dziś został uwielbiony, poprzez cztery świata strony. 

Za pogodę dzięki Panie, śpiewu, modlitw przyjm błaganie. 

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Jezu wciąż ufamy. 

Radość Tobie niech przyniesie, rozmodlone dziś Podlesie. 
Kazimierz Żmuda -15.06.2017         
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„Krew Chrystusa” 
Na odpust parafialny 

Ile wycierpiałeś Jezu ukochany 

Zanim zdrój Krwi i wody z Krzyża był wylany 

Zanim włócznią bok Twój został przeorany 

To na całym ciele ból był Ci zadany,   

A jeszcze obelgi i wielkie zniewagi 

Ile miałeś siły i z nieba odwagi? 

Twojej męki Panie i miłości moc  

Rozjaśniła wszystkim Zmartwychwstania noc. 

Niech Krew przenajświętsza jako zdrój zbawienia 

Dotknie dusze nasze siłą oczyszczenia. 

Niech Krew przenajświętsza na krzyżu przelana, 

Zbawi wszystkie dusze, które chcą do Pana. 
           Kazimierz Żmuda -18.06.2017 
 

„Wołanie o powołanie” 
Ministranci ukochani 

Wy Parafii tej oddani 

Bogu chętnie wy służycie 

Więc Mu dajcie dalsze życie.  
Bądźcie nadaj Mu oddani  

i zostańcie kapłanami. 

Boże przyjmij to wołanie 

Daj każdemu powołanie. 

Wy jesteście bardzo mili, 

Księzy brak w obecnej chwili. 
Kazimierz Żmuda -22.06.2017 
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Czas na wspomnienia 

Uroczystość Odpustowa z jubileuszem 40-lecia powołania naszej 

Parafii oraz jubileuszem 10-lecia konsekracji naszej świątyni –  

18 czerwca 2017 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazanie wygłosił ks. Marek Studenski , Wikariusz Generalny naszej Diecezji, 
a sumie odpustowej przewodniczył ks. Józef Pilch – Dziekan Dekanatu Kęckiego 
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Dzieci Boże ze scholii upiększały swoim śpiewem Liturgię świętą. 
 

Gościliśmy przedstawicieli władz z p. Burmistrzem na czele. 
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Na naszych Strażaków zawsze możemy liczyć  – są niezawodni! 
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W czwartkowy wieczór, 22 czerwca, siłacze z naszej Parafii mieli 

ognisko przy plebani.  
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W sobotę, 24 czerwca, Ministranci i Dzieci Boże ze Scholii 
wyruszyli na Magurkę Wilkowicką  
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Nie ma jak śpiew i ognisko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ć  
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Oto Dzieci naszej Parafii, które zostały nagrodzone za wierne 
uczęszczanie na nabożeństwa majowe – 31 maja 2017 r.: 
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Lipiec 2017  
Niedziela – 02 .07.2017 – 10 Róża Anny Wawak 
Niedziela – 09 .07.2017 – 11 Heleny Handzlik 
Niedziela – 16 .07.2017 – 12 Róża Anny Wawak 
Niedziela – 23 .07.2017 – 13 Róża Marii Kozieł 
Niedziela – 30 .07.2017 – 14 Róża Marii Dusik 
 

Sierpień 2017 
Niedziela – 06 .08.2017 – 1 Róża Mężów Jana Fabii 
Niedziela – 13 .08.2017 – 2 Róża Mężów Włodzimierza 

 Drożdża 
Wtorek  – 15 .08.2017 – 1 Róża Rodziców Wandy Dusik 
Niedziela – 20.08.2017 – 2 Róża Rodziców Marii Dusik 
Niedziela – 27.08.2017 – 1 Róża Marii Dusik 
 

Intencje pogrzebowe, które odprawi o. Janusz 
Trojanowicz, franciszkanin z Kęt  

w miesiącu lipcu:   

6 int. + Tadeusz Tatoń; 10 int. + Edward Wawak ; 7 int. + Marzena 
Musiał  i 7 int. + Aniela Ogórek ( razem 30 int. ) 

 

Intencje pogrzebowe, które odprawi o. Wojciech 
Hołuj, franciszkanin z Kęt w miesiącu sierpniu:   

5 int. + Wanda Palma; 5 int. + Stanisława Wieczorek;  
5 int. + Bronisława Jurzak; 7 int. + Franciszek Jurzak 

i 8 int. Piotr Musiał ( razem 30 int. ) 
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Wakacyjny Dyżur na Parafii  
w miesiącu lipcu i sierpniu: 

Ks. Krzysztof  – od 1 do 22 lipca  
                        oraz od 23 do 31 sierpnia  
Ks. Proboszcz – od 22 lipca do 22 sierpnia    

W wyznaczonych dniach, kapłan dyżurujący pełni posługę 
Słowa Bożego i sakramentów św., przyjmuje w kancelarii 

parafialnej i odwiedza chorych. 

Msze święte w tygodniu od 1 lipca do 31 sierpnia 

Poniedziałek 18.00 
Wtorek 7.00 
Środa 18.00 

Czwartek 7.00 
Piątek 18.00 
Sobota  7.00 

Strona internetowa Parafii:  www.ketypodlesie.pl 

Godziny  urzędowania kancelarii parafialnej 

Dzień Godzina urzędowania 
Poniedziałek od 19.00 do 19.30 

Wtorek od    7.45 do   8.30 
Środa od 19.00 do 19.30 

Czwartek od    7.45 do   8.30 
Piątek od 19.00 do 19.30 

Pozdrawiam wszystkich czytelników. Niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień  
a Matka Boża otacza opieką. Szczęść Boże, ks. Proboszcz. 

ketypodlesie@gmail.com;  Tel. kom.: 797279788 

    Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego  
Pana Jezusa Chrystusa ,  

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie ;  

Tel.: 33 / 841 05 45;  Tel. kom.: 797279788 


