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Miłosierdzie        
           i Miłość Jezusa        

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

 Lipiec i sierpień 2020           Czas wypoczynku                 Nr 7 i 8/2020 

 

                             Wakacje  

                                       z Bogiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus: 

 „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco!” Mk 6,31 
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Przeżyj 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 życzliwy i wyrozumiały dla innych, 

  Pomagaj innym – pamiętaj o dobrych uczynkach! 
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Czas wakacji…  
Wypoczynek potrzebny jest każdemu człowiekowi: dzieciom, młodzieży  
i dorosłym. Wakacje i urlopy to pomysł samego Boga, wyrażony  
w poleceniu wypoczynku i świętowania. Polecenie to zawarte jest już na 
początku Księgi Rodzaju. Potwierdza je także Jezus, który mówi do swoich 
uczniów: idźcie i odpocznijcie nieco! Optymalna sytuacja ma miejsce 
wtedy, gdy odpoczynek połączony jest ze świętowaniem! A świętować 
można najpełniej w gronie tych, którzy najbardziej kochają, czyli w gronie 
rodziny i przyjaciół. Wakacje i urlopy to możliwość bycia z tymi, z którymi 
łączą nas najsilniejsze i najpiękniejsze więzi. To także czas na zachwyt nad 
pięknem świata. To czas na refleksję nad sensem życia i codzienności. To 
wspaniała okazja do mierzenia się z samym sobą, na przykład poprzez 
wysiłek sportowy, troskę o sprawność i kondycję fizyczną, a także 
poprzez zachowanie rozsądku i dyscypliny w wykorzystaniu wakacyjnego 

czasu w sytuacji, w której nie ma regulatora zewnętrznego w postaci 
obowiązku szkolnego czy pracy zawodowej. Istnieje kilka wyznaczników 
dobrze wykorzystanych wakacji. Pierwszym z nich jest troska o zdrowie 
fizyczne. Wakacje są udane jedynie wtedy, gdy po wakacjach wracamy 
zdrowsi i silniejsi fizycznie. By tak właśnie się stało, konieczny jest ruch 
i wysiłek na świeżym powietrzu, spacerowanie, pływanie, bieganie, 
kolarstwo, wspinaczki górskie.  
Z pewnością natomiast nieudane są wakacje wtedy, gdy ktoś leniuchuje, 
gdy traci czas przed telewizorem, gdy kładzie się późno spać lub późno 
wstaje, gdy sięga po alkohol, gdy niezdrowo się odżywia. Drugim 
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wyznacznikiem udanych wakacji jest troska o zdrowie duchowe. Wakacje 
są udane wtedy, gdy spędzamy je w towarzystwie szlachetnych ludzi, gdy 
znajdujemy czas na wartościową lekturę, na pasjonującą wymianę zdań, 
na osobistą refleksję nad sobą i życiem, na zwiedzanie ciekawych okolic, 
na zachwycanie się naturą i kulturą. 
Niestety coraz częstszym zjawiskiem, zwłaszcza wśród młodzieży  
i młodych dorosłych, jest konsumpcyjny styl przeżywania wakacji, 
typowy dla ludzi „nowoczesnych”, uzależnionych, leniwych, niezdolnych 
do wysiłku i dyscypliny. Gdy ktoś zaczyna traktować wakacje jako sposób 
na zabawę w każdej formie i za każdą cenę, wtedy życie przestaje bawić, 
a zaczyna coraz bardziej boleć.     
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Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. Być może czasami naszą 
obecność na Eucharystii, spowiedź, modlitwę traktujemy jedynie jako 
praktyki religijne, które są jednym z wielu "obowiązków" naszego życia. 
A przecież mówi się, że wakacje to czas, gdy od obowiązków mamy 
odpocząć. Być może wielu ministrantów czy lektorów w czasie wakacji 
znajdzie się w podobnej sytuacji. Warto wtedy pamiętać stwierdzenie 
małego Łukasza: "oczywiście, że Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod 
warunkiem, że my Go ze sobą zabierzemy…"  
Wszystkim, którzy za niedługo rozpoczynają wakacje, chciałabym 
dedykować bajkę o najpiękniejszym ze wszystkich skarbów: 
... "Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy 
swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było 
zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych, 
zjawiających się codziennie na królewskim dworze, każdego dnia 
punktualnie pojawiał się pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi 
jabłko, a potem oddalał się, równie cicho jak wchodził. Król, który 
przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował 
dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił 
sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak się tym nie zrażał. 
Powracał każdego dnia, by przekazać w królewskie dłonie kolejny dar. 
Król przyjmował go rutynowo i natychmiast odkładał jabłko do 
przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. Były 
w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. 
Kosz był już prawie pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa 
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wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi 
króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka 
migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce 
z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony 
król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. - 
Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł 
zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, 
którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko 
dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym 
ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień". Obyśmy 
potrafili w każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb, jaki 
otrzymujemy od Boga. Starajmy się, aby tego skarbu nie zniszczyć i nie 
zapomnieć o Panu Bogu, który każdego dnia chce być z nami! 
Modlitwa wakacyjna: 
Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, 
abym umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym 
na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak 
kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, 
którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że 
nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać  
z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami  
i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen. 
                                                                                                  Rosita i Krzysztof 
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Krótkie medytacje 
 

XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca 2020 r. 
 

Mt (11,25-30). 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”. 

Uwielbienie Jezusa 
Jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza, ogłoszonym po 

śmierci piątym doktorem Kościoła, jest św. Tomasz z Akwinu. Nie bał się pisać 
rozważań teologicznych na niemalże wszystkie tematy. Dzięki niemu 
powstały wielkie dzieła, które stały się podstawowym materiałem do studiów 
teologicznych. Kiedy pod koniec życia nie mógł sam pisać, korzystał z pomocy 
pisarzy, którzy skrupulatnie zapisywali jego wybitne myśli. A wszystko po to, 
by opisać Boga i Jego rzeczywistość. Legenda mówi, że pewnego ranka 
wezwał swojego przyjaciela i sekretarza – brata Reginalda i oświadczył: 
„więcej nie będę pisał. Wszystko, czego dokonałem, jest jak wymłócona 
słoma przy tym, co mi dziś zostało objawione”. Bliskie spotkanie z Panem na 
modlitwie uświadomiło temu geniuszowi, że to wszystko, co napisał  
w grubych księgach – do czego i dzisiaj odwołuje się nauka – nie jest w stanie 
przedstawić Bożej rzeczywistości. Tego doświadczenia dotyczy 
błogosławieństwo, które usłyszeliśmy dzisiaj z ust Jezusa: „Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je prostaczkom”. Chodzi tu więc o proste i pokorne życie z 
Bogiem. Czasem bowiem próbujemy opisać, zrozumieć czy przekazać Bożą 
rzeczywistość. Zastanawiamy się nad jakimiś ciekawostkami duchowymi, 
spieramy się o różne duchowe sprawy, albo niepokoimy się, że czegoś nie 



 

St
ro

n
a8

 

wiemy czy nie rozumiemy. Jezus w swoim uwielbieniu zwraca uwagę, że Bóg 
błogosławi tym, którzy przyjmują postawę niemowlęcia, bo słowo 
„prostaczek” dosłownie znaczy tu „niemowlę”. Moja wiedza, roztropność  
i inteligencja jest prawdziwym duchowym darem, kiedy prowadzi mnie do 
prostego i bezbronnego oddania Bogu swojego życia.  Oremus 

 
XV Niedziela Zwykła – 12 lipca 2020 r. 

 

Mt (13,1-23). 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: „Wam dano poznać tajemnice królestwa 

niebieskiego, im 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. 
Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: «Słuchać będziecie, a nie 

zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich 
uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani 

swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił». Lecz szczęśliwe 
oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu 

proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; 
 i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści  

o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi 
Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno 

posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa  
i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy 

przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane 
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między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa 
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną 

oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, 
drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.  

Słyszeć sowa Jezusa 
Zapewne nie raz borykamy się z problemem słuchania. Z jednej strony 
chcielibyśmy, żeby nas słuchano z uwagą, z drugiej my sami nie zawsze 
potrafimy się skupić na słuchaniu drugiej osoby. Łatwo nam się rozproszyć, 
kiedy ktoś mówi długo, mało ciekawie, kiedy go nie rozumiemy lub 
powracamy w myślach do niedokończonych prac czy angażujących nas 
sytuacji. Takie rozproszenia przeszkadzają nam także na modlitwie i w czasie 
Eucharystii. Aktywnego słuchania człowiek musi się uczyć, gdyż łatwo ulega 
wszelkiego rodzaju rozproszeniom. Słuchanie jest więc pewnym wysiłkiem,  
w którym staramy się zrozumieć swojego rozmówcę. Jest to także droga do 
budowania relacji – niejednokrotnie o coś trzeba dopytać, poprosić  
o wyjaśnienie. Aby lepiej zrozumieć, co ktoś nam mówi, trzeba drugą osobę 
poznać. Ale także, im bardziej kogoś znamy, tym lepiej potrafimy go 
zrozumieć. Widzimy taką właśnie sytuację w dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie 
przychodzą do Jezusa, aby im wytłumaczył to, czego nie rozumieli. Jest to 
moment, który otwiera ucznia na błogosławieństwo Pana: „szczęśliwe oczy 
wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”. Kiedy trwamy przy słowie Bożym – 
nawet jeśli go nie rozumiemy – wtedy ziarno pada na żyzną ziemię, aby wydać 
plon. Pozostaje nam wówczas powracać do Pana i prosić Go o dar 
zrozumienia.  Oremus 

XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2020 r. 
Mt (13,24-43). 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 
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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»”. Przedłożył im inną 

przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś 
wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy 

wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne 
przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła  

i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus 
tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się 

spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte 
od założenia świata”. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do 

Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On 
odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 

dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata,  

a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy 
końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa 

wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich  
w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć 

będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.  

Zdobywać królestwo  
Zdarza się, że poszukujemy rozmaitych form modlitwy: litanie, Różaniec, 
koronki, pacierze... Teoretycznie wiemy, że szczytem modlitwy jest 
Eucharystia. Jednak bez zapraszania, obecności i prowadzenia Ducha 
Świętego wszystko to może mieć wartość jedynie modlitewnych ćwiczeń. 
Odmawianie modlitw ma pewną wartość duchową, bo ukierunkowuje nasze 
myśli, nawyki, różne chwile dnia na Boga. Jednak zasadniczym pęknięciem, 
związanym z grzechem pierworodnym, jest to, że nie umiemy z Nim 
rozmawiać i mamy tendencję do ukrywania się przed Bogiem. W takiej 
sytuacji nasze życie nie należy do Boga. Łatwo nam rozdzielać czas dla Boga 
(niedzielna Msza święta, rekolekcje, pacierze) i czas bez Boga (przeżyty 
niejednokrotnie tak, jakby Boga nie było). Pan wie o naszym braku 
umiejętności modlitwy. Sam chce zainicjować naszą modlitwę. Dlatego Duch 
Święty „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Bez zapraszania Go do świata 
naszej modlitwy możemy jedynie oddawać kult Bogu i być religijni. Kluczowe 
jest więc szczere przyzywanie Ducha Świętego, aby prowadził nas przez ten 
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czas spotkania z Chrystusem w darze Eucharystii. Warto prosić Ducha 
Świętego, aby nam nadal towarzyszył, kiedy wyjdziemy z tej świątyni. Tak, 
byśmy w codziennym życiu żyli obecnością Ojca, który jest w niebie. Oremus 

XVII Niedziela Zwykła – 26 lipca 2020 r. 
Mt (13,44-52). 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”.  

Co jest moim skarbem? 
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy modlitwę Salomona. Salomon ma 
rozpocząć nową misję: piastować funkcję i godność królewską. Ma 
świadomość swojego młodego wieku i braku doświadczenia. Staje wobec 
Boga bezbronny i szczery. Wypowiada prośbę, która związana jest ze 
służeniem. Tak rozumie swoją nową funkcję. Potrzebuje do niej mądrości 
danej od Boga. Chodzi mu o zdolność do rozróżniania tego, co dobre, od tego, 
co złe. Jego modlitwa jest przez Boga przyjęta, a młody władca otrzymuje 
wyproszone dary. To jest właśnie wskazówka dla każdego z nas. Życie 
chrześcijanina to godność i funkcja. Mamy czas, aby służyć, czyli podejmować 
działania dla dobra innych. Dlatego na pierwszym miejscu w naszym życiu 
powinien być zwyczaj codziennej modlitwy o dobrą służbę. Ta modlitwa 
będzie kierowała nas ku służbie żonie, mężowi, dzieciom, parafianom i 
ludziom, których spotykamy w miejscu życia i pracy. Drugim darem 
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potrzebnym do służby jest rozeznanie, co jest prawdziwym dobrem. Czasem 
dobro miesza się ze złem. Myślimy, że podejmujemy właściwe decyzje, a po 
jakimś czasie widać, że były błędne i wydały złe owoce. Potrzebna jest więc 
codzienna prośba, byśmy umieli rozpoznawać dobro. Kluczowe zatem jest 
zapatrzenie się w Tego, który jest Źródłem dobra, rozpoznanie tego, czego 
chce Bóg. Dopóki trwa taka nasza pokorna modlitwa, możemy rozsiewać 
wokół siebie „zapach” królestwa niebieskiego. Historia Salomona uczy nas, że 
kiedy człowiek zapomni o pokornym stawaniu przed Bogiem, wtedy zaczyna 
służyć sobie, swoim namiętnościom i rozmaitym bożkom. Jednak Chrystus, 
prawdziwy Sługa, może udzielić nam daru pokornego realizowania naszego 
powołania.  Oremus 

XVIII Niedziela Zwykła – 02 sierpnia 2020 r. 
Mateusza (14,13-21). Gdy Jezus 

usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, 
oddalił się stamtąd łodzią na 

pustkowie, osobno. Lecz tłumy 
zwiedziały się o tym i z miast 

poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, 
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad 
nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy 

nastał wieczór, przystąpili do 
Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce 

to jest pustkowiem i pora już 
późna. Każ więc rozejść się 

tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie 
potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz 
pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście Mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść 

na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli 
wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. 

Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.  

Dar chleba 
Doświadczenie fizycznego głodu i pragnienia towarzyszy nam przez całe życie. 
Prędko uczymy się, że poczucie nasycenia i obfitości mija szybko, że  
o jedzenie wciąż trzeba zabiegać. Dzisiejsze czytania przemawiają do nas 
obrazami pokarmu i napoju, głodu i sytości. Tłum zasłuchany w słowa Jezusa 
późną porą na pustkowiu poszedł za Nim spontanicznie, pod wrażeniem 
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ujrzanych cudów i nie dbając o zapas jedzenia. Jezus nie pozostawia tych ludzi 
samych z ich głodem i pragnieniem. Cud rozmnożenia chleba i ryb jest 
odpowiedzią na ich rzeczywisty głód, jest pokarmem danym darmo i w 
obfitości. Jest lekcją dla Jego uczniów, którzy rozumują czysto po ludzku  
i widzą w Jezusie tylko człowieka. I jest jeszcze czymś znacznie więcej – łamiąc 
i hojnie rozdając chleb i ryby, Jezus daje siebie, zapowiada Eucharystię. „Kto 
się karmi Chrystusem w Eucharystii – zaznacza św. Jan Paweł II w encyklice 
„Ecclesia de Eucharistia” – nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby 
otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej 
pełni, która obejmie człowieka do końca” (18). Warto pomyśleć, czym 
karmimy się na co dzień, jakie treści dla ducha i intelektu przyjmujemy 
najczęściej i najchętniej, co pozornie zaspokaja nasze pragnienia i łudzi 
rzekomą sytością, a co naprawdę daje życie. Czym jest dla nas Eucharystia? 
Czy doceniamy to, że w Polsce mamy ją w tak wielu kościołach i możemy się 
nią karmić nawet codziennie, nie narażając się na prześladowania? Czy 
zdajemy sobie sprawę, że jest rękojmią naszego zmartwychwstania i życia 
wiecznego? Oremus          

XIX Niedziela Zwykła – 9 sierpnia 2020 r. 
Mt (14,22-33). 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: „Czemu 
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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”. 

Zaufaj bez granic 
To nie przypadek, że po raz drugi w tym miesiącu słyszymy przejmujący opis 
burzy na jeziorze. Woda to miejsce chaosu i siedlisko demonów. Masa 
wzburzonej wody niesie śmierć. Sytuację wierzących w dzisiejszym świecie 
zdiagnozował św. Jan Paweł II w jednej z homilii: „Niełatwo jest żyć zgodnie  
z wiarą we współczesnym społeczeństwie, naznaczonym materializmem  
i permisywizmem. Żyć po chrześcijańsku oznacza często iść pod prąd, 
opierając się modnej mentalności”. Apelował, byśmy umieli walczyć o wiarę 
– własną i naszych rodzin, ludzi nam bliskich. W wielu życiowych 
przeciwnościach wydaje nam się, że Boga nie ma albo że jest bardzo daleko. 
Niekiedy mamy poczucie, że giniemy, że nasze życie się rozpada, że tracimy 
wszystko, co wyglądało na trwałe i pewne. Wydaje się, że Kościół tonie jak 
statek zalewany falami, rozbijany sztormem podziałów i różnic w rozumieniu 
niezmiennych do niedawna prawd. Jak roztrzaskiwane na drzazgi maszty, 
upadają autorytety ludzi uchodzących do niedawna za nieposzlakowanych  
i wiernych głoszonym przez siebie zasadom. Rośnie zgorszenie coraz szerzej 
ujawnianą – niezależnie od tego, z jakich pobudek – krzywdą dzieci i ludzi 
najsłabszych. To wszystko jest dla nas próbą wiary. I próbą wierności 
Kościołowi – Mistycznemu Ciału Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
pokazuje, że panuje nad żywiołem wzburzonej wody. I mówi nam, 
zdezorientowanym, rozczarowanym i pogubionym, szukającym oparcia  
w zwodzicielach i fałszywych prorokach, a nie w Nim samym: „Odwagi! To Ja 
jestem, nie bójcie się!”. Oremus 
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Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2020 r. 

Łk 1,39-56. 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 

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”. 

Niepokalana – wybrana przez Boga 
  Maryja, Służebnica Boga i ludzi, uczy nas odpowiadać na słowo Boże  
i otwierać się na działanie Ducha Świętego. W tajemnicy nawiedzenia św. 
Elżbiety, którą Kościół daje nam dziś do rozważenia, bez lęku o siebie  
i o Dzieciątko idzie „z pośpiechem w góry”, niosąc Chrystusa, który przez Nią 
chce dotrzeć do Elżbiety, Jana i Zachariasza. Niesie w sobie Słowo, które z Niej 
bierze ciało. Niesie Ducha, którym jest napełniona. I Elżbieta rozpoznaje  
w Niej Matkę Pana, w której wypełniają się wszystkie obietnice Starego 
Testamentu. Potrzebujemy nowego nawiedzenia Maryi. Aby poznać Jezusa  
w sposób nieomylny, chcę zapraszać do swego życia Maryję, niosącą Jezusa. 
Ona wskaże na Jego obecność wśród nas, wyśpiewa Jego miłosierdzie, nauczy 
otwartości na Ducha Świętego: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. 
W Starym Testamencie obietnica miłosierdzia, błogosławieństwa sięgała aż 
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do tysiącznego pokolenia. Miłosierdzie jest potężniejsze niż grzech. Maryja, 
uniżona Służebnica przynosząca Jezusa, niesie perspektywę wolności: Bóg 
zmieni plany „pyszniących się zamysłami serc swoich”. „Maryja, Matka 
Kościoła, nadal kształtuje Mistyczne Ciało Chrystusa! – wołał św. Jan Paweł II 
do młodzieży 15 sierpnia 1983 roku w Lourdes. – Oby nas nauczyła służyć 
Kościołowi! (...) Maryjo, naucz nas się modlić! (...) Niech nasze modlitwy 
koncentrują się wokół Eucharystii, gdzie sam Chrystus bierze nasze życie, by 
wraz ze swoim ofiarować je i uczynić owocnym”. Oremus 

XX Niedziela Zwykła – 16 sierpnia 2020 r. 
  

Mt (15,21-28). 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, wielka jest wiara twoja; 

niech ci się stanie, jak pragniesz!”. Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

Nie poddawać się 

Pismo Święte uczy, że istnieje porządek miłości („ordo caritatis”): inne 
obowiązki mamy wobec swoich, a inne wobec obcych. Nie można kochać 
„ludzkości”, nie kochając tych, których mamy najbliżej siebie. Jezus wyznaje 
tę zasadę i o niej mówi. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii jest poganką. Od ludzi 
otaczających Jezusa różni ją bardzo wiele. Politeistyczna religia kananejska 
stanowiła duże zagrożenie dla religii Izraela; do jej praktyk należało składanie 
ofiar z ludzi i prostytucja sakralna, jej wyznawcy byli więc narażeni na 
działanie demonów: córkę Kananejki dręczy zły duch. Aby zbliżyć się do 
Jezusa, kobieta, „wyszedłszy z tamtych stron”, staje pośród obcych, niejako 
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wyrzeka się swojej tożsamości. Podejmuje ryzyko. Z miłości do córki, aby 
uratować ją od złego, nie myśląc o sobie, naraża się na odrzucenie  
i upokorzenie, a może i na coś gorszego. Jest gotowa ponieść każdą ofiarę. 
Jezus daje się pokonać męstwu tej kobiety. Św. Jan Paweł II w liście 
apostolskim „Mulieris dignitatem” stwierdza, że „«niewiasta dzielna» staje 
się niezastąpionym oparciem i źródłem duchowej siły dla innych, którzy 
odczuwają w niej wielkie energie duchowe. Takim właśnie «dzielnym 
niewiastom» zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody” 
(30). Oremus 

XXI Niedziela Zwykła – 23 sierpnia 2020 r. 
 

Mt (16,13-20). Gdy Jezus 
przyszedł w okolice Cezarei 

Filipowej, pytał swych 
uczniów: „Za kogo ludzie 

uważają Syna 
Człowieczego?”. 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 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.  

Za kogo mnie uważasz? 

„Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” – pisze 
św. Paweł do Rzymian. Słowa te można odnieść do tajemnicy, jaką jest 
powołanie Szymona Piotra. Cezarea Filipowa to miasto zbudowane na cześć 
cezara, pełne świątyń pogańskich i kultu demonów. Szymon to prosty rybak, 
szczery i porywczy, łatwo wpada w zachwyt i uniesienie, ale ma niestabilne 
serce, umie pięknie mówić, ale nie potrafi zawierzyć. I oto Bóg objawia mu, 
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że Jezus jest Synem Bożym. „Piotr nie lękał się tego powiedzieć, chociaż słowa 
te nie pochodziły od niego. Słowa te pochodziły od Ojca” – wyjaśnia św. Jan 
Paweł II w wywiadzie-rzece „Przekroczyć próg nadziei”. I dodaje: „Słowa, 
które wypowiedział Piotr, wypowiedział je w mocy Ducha Świętego”. Po tym 
wyznaniu Jezus daje mu nowe imię, Kefas, Petros, czyli skała, fundament. 
Piotr razem z apostołami ma zbudować nowy lud Boży na przymierzu  
z Bogiem. Otrzymuje też klucze królestwa niebieskiego, czyli władzę 
podejmowania decyzji kluczowych dla całego Kościoła w dziedzinie nauczania 
i moralności. Jezus nie rezygnuje z Piotra, gdy ten Go upomina, buntując się 
na zapowiedź męki. Walczy o niego, prosząc, by nie ustała jego wiara (Łk 
22,32), choć wie, że Piotr trzykrotnie się Go zaprze. Spojrzenie Jezusa 
sprawia, że jego serce doznaje przemiany. Po swoim nawróceniu Piotr-Opoka 
utwierdza braci i nie opuszcza powierzonych mu owiec. Piotr – dopowiada 
św. Jan Paweł II – „stał się «skałą», chociaż jako człowiek był może lotnym 
piaskiem. Skałą jest Chrystus sam, a Chrystus buduje swój Kościół na Piotrze”. 
Oremus 

      XXII Niedziela Zwykła – 30 sierpnia 2020 r. 
 

Mt (16,21-27). Jezus zaczął 
wskazywać swoim uczniom na 

to, że musi udać się do  
Jerozolimy i wiele wycierpieć od 

starszych i arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie; że będzie 

zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie.  

A Piotr wziął Go na bok  
i począł robić Mu wyrzuty: 

„Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi  

z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 

Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda 

każdemu według jego postępowania”.  
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Iść za Jezusem to … 
Do św. Piotra świetnie pasują słowa proroka Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie, 
Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”, i obraz ognia trawiącego serce, ognia, 
którego nie da się stłumić. Tak wyglądało powołanie św. Piotra i wiele chwil 
w historii jego podążania za Jezusem. Z takim ogniem Piotr składa wyznanie 
wiary pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 
16,16). Wkrótce potem nie jest w stanie udźwignąć zapowiedzianej przez 
Jezusa prawdy o swojej męce i śmierci. Buntuje się przeciw słowom Jezusa i 
chce Go poprowadzić bezpiecznymi drogami tak, by nic złego Mu się nie stało. 
Jezus pokazuje mu miejsce w szeregu – „Zejdź Mi z oczu” znaczy dosłownie: 
„Stań za Mną”. A to wskazuje, że Piotr ma się zaprzeć samego siebie a nie 
prowadzić Tego, który jest jego Pasterzem. „Naśladowanie [Jezusa] nie 
polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań 
– przypomina św. Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor”. – Oznacza ono 
coś bardziej radykalnego: przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo 
w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości 
posłuszeństwie woli Ojca. Naśladując przez wiarę Tego, który jest Mądrością 
wcieloną, uczeń Jezusa staje się naprawdę uczniem Boga” (19). Uczniem Boga 
staje się św. Piotr. Na tym słabym i zmiennym człowieku, który trzykrotnie 
zaparł się Jezusa i którego zabrakło pod krzyżem, Jezus buduje swój Kościół  
i daje mu klucze królestwa niebieskiego. Na drogę ucznia powołany jest każdy 
z nas. Zaprzeć się samego siebie to odwrócić wzrok od swego „ja” i wpatrywać 
się w Jezusa, pozwolić Mu się prowadzić. Jezus jest często niezrozumiany, 
upokarzany, niesprawiedliwie osądzany i skazywany na śmierć przez ten 
świat. Od sposobu, w jaki poniesiemy swój codzienny krzyż, zależy, czy 
naprawdę naśladujemy Jezusa i jesteśmy Jego świadkami.            Oremus   

 
 Intencje mszalne na miesiąc lipiec i sierpień 2020 r. 
 

01.07.2020 
Środa 

18.00 † Franciszek Żmuda w 21 r. śm. 

02.07.2020 
I Czwartek 

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

03.07.2020 
I Piątek 

18.00 † Marek Koźbiał (P) 

04.07.2020 
I Sobota 

7.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 
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05.07.2020 
I Niedziela 

 

XIV Niedziela Zwykła 

7.00 
W int. Heleny Perlak w 85 r. Urodzin o Boże błog.  
 i potrzebne łaski dla jubilatki. 

9.00 † Helena Stanclik (P)  
11.00 † Anna i Julian Gibas w 2 r. śm.  

17.00 † Edward i Elżbieta Honkisz z synową Marią 
06.07.2020 

Poniedziałek 
18.00 † Emilia Baścik z rodzicami  

07.07.2020 
Wtorek 

7.00 † Ryszard Rolak w 3 r. śm. (P) 

08.07.2020 
Środa 

18.00 † Franciszek Wadoń (P)  

09.07.2020 
Czwartek 

7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

10.07.2020 
Piątek 

18.00 † Anna Karkoszka (P)  

11.07.2020 
Sobota 

7.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny  

12.07.2020 
II Niedziela 

 

XV Niedziela Zwykła 
7.00 † Tadeusz Romik z żoną Stanisławą  

9.00 † Franciszek Wadoń w 1 r. śm. 

11.00 
W int. Jubilatów Angeliki i Piotra z ok. 2 r. Ślubu o Boże błog.  
i opiekę Matki Bożej 

17.00 † Piotr Frydrych w 8 r. śm. 

13.07.2020 
Poniedziałek 

Dzień Fatimski 
18.00 † Władysław Jędrzejko w 14 r. śm.  

14.07.2020 
Wtorek 

7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

15.07.2020 
Środa 

18.00 
W int. Mateuszka z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę Anioła 
Stróża 

16.07.2020 
Czwartek 

7.00 † Józefa Wróbel (P) 

17.07.2020 
Piątek 

18.00 
W int. Żanety z ok. 46 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

18.07.2020 
Sobota 

7.00 W int. Ojczyzny i Ojca św. od II Róży Kobiet Marii Kaleka 

19.07.2020 
III Niedziela 

XVI Niedziela Zwykła 
7.00 † Za zmarłych Członków I Róży Mężów Jana Fabii 

9.00 † Antoni i Maria Witek z dziećmi i wnuczką Ireną 

11.00 † Barbara Dziubek w 10 r. śm. 
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17.00 
W int. Antoniny z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę Anioła 
Stróża 

20.07.2020 
Poniedziałek 

18.00 † Józef Zeman w 3 r. śm. 

21.07.2020 
Wtorek 

7.00 † Mirosław Olszowy (P)  

22.07.2020 
Środa 

18.00 † Stanisław Waligóra (P) 

23.07.2020 
Czwartek 

7.00 † Henryk Kliś 

24.07.2020 
Piątek 

18.00 W int. dzieci i wnuków o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

25.07.2020 
 Sobota 

7.00 † Janusz Kózka (P)  

26.07.2020 

IV Niedziela 

XVII Niedziela Zwykła 
7.00 † Jan Mierzwa w r. śm. 

9.00 † Anna i Józef Handzlik 
11.00 O zdrowie i Boże błog. dla Anny 

17.00 
W int. Franciszka z ok. Roczku o Boże błog. i opiekę Anioła 
Stróża 

27.07.2020 
Poniedziałek 

18.00 † Wiesław Wanio (P) 

28.07.2020 
Wtorek 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

29.07.2020 
Środa 

18.00 † Czesław Kubik w 3 r. śm. 

30.07.2020 
Czwartek 

07.00 
W int. Wiktorii z ok. 87 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

31.07.2020 
Piątek 

18.00 † Ernestyna Mydlarz (P)  

01.08.2020 
I Sobota 

7.00 † Franciszek Wadoń (P) 

02.08.2020 

I Niedziela 

XVIII Niedziela Zwykła 
7.00 † Eugeniusz i Genowefa Pindel w r. śm.   

9.00 † Władysław i Antonina Trojak z dziećmi 

11.00 
W int. Michała i Wiktorii Kuczenskich z ok. 5 r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

17.00 Za Parafian 
03.08.2020 

Poniedziałek 
18.00 † Jan Dyrduła w 3 r. śm. 
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04.08.2020 
Wtorek 

7.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

05.08.2020 
Środa 

18.00 † Zdzisław Łyszczek (P) 

06.08.2020 
I Czwartek 

7.00 † Zofia Pałosz (P) 

07.08.2020 
I Piątek 

18.00 
W int. Jana w 8 r. Urodzin i Tymoteusza z ok. 5 r. Urodzin  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 

08.08.2020 
 Sobota 

7.00 † Zofia i Emil Droździk z rodzicami  

09.08.2020 

II Niedziela 
 

XIX Niedziela Zwykła  
7.00 † Kazimierz Komędera w 3 r. śm. 

9.00 † Helena Stanclik (P) 

11.00 † Dominik Handzlik  

17.00 † Rozalia i Władysław Żurek w r. śm. 

10.08.2020 
Poniedziałek 

18.00 † Anna Karkoszka (P) 

11.08.2020 
Wtorek  

07.00 † Tomasz Gabryś (P)  

12.08.2020 
Środa 

18.00 † Marek Maciejczyk (P) 

13.08.2020 
Czwartek 

Dzień Fatimski 

18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Członkiń X Róży Kobiet Anny Baron 
14.08.2020 

Piątek 
18.00 † Marek Koźbiał (P) 

 

15.08.2020 

Sobota 
Apel Maryjny 

20.45  

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik 

9.00 † Eugeniusz Dźwigoń w 3 r. śm.  

11.00 † Mieczysław Jarząbek w r. śm. 

17.00 † Wincenty i Franciszka Kózka z dziećmi i wnukami 

16.08.2020 

III Niedziela 

XX Niedziela Zwykła  
7.00 † Stanisław Wołoszyn w r. śm. 

9.00 † Jan i Anna Drewniany 

11.00 W int. Oliwiera Sosna o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża 
17.00 Za Parafian 

17.08.2020 
Poniedziałek 

18.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

18.08.2020 
Wtorek 

7.00 † Wiesław Wanio (P) 

19.08.2020 18.00 † Kamil Zawalski 
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Środa 

20.08.2020 
Czwartek 

7.00 † Tomasz Gabryś (P) 

21.08.2020 
Piątek 

18.00 † Joanna Jurzak z bratem Józefem 

22.08.2020 
Sobota 

07.00 † Wiesław Wanio (P) 

23.08.2020 

IV Niedziela 

XX Niedziela Zwykła 
7.00 † Władysława i Augustyn Handzlik  

9.00 † Franciszek Komorek z żoną i zięciem  

11.00 † Michalina Wołoszyn (P) 

17.00 † Janusz Kózka (P) 

24.08.2020 
Poniedziałek 

18.00 † Stanisław Sadlik w 1 r. śm. 

25.08.2020 
Wtorek 

7.00 † Wiesław Wanio (P) 

26.08.2020 
Środa 

18.00 † Zbigniew Stuglik (P) 

27.08.2020 
Czwartek 

7.00 † Józef Matusiak (P)  

28.08.2020 
Piątek 

18.00 † Kazimierz Byrski z żoną Danutą (P) 

29.08.2020 
Sobota 

7.00 † Czesław Sanetra (P) 

30.08.2020 

V Niedziela 

XX Niedziela Zwykła 
7.00 † ks. Gustaw Paranycz od II Róży Mężów Władysława Drożdża  

9.00 
1. † Anna Karkoszka (P) 
2. W int. Emilii z ok. 18 r. Urodzin o Boże błog. i opiekę Matki 
Bożej 

11.00 
1. W int. jubilatów Macieja i Żanety z ok. 22 r. Ślubu  
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej 
2. Za Parafian 

17.00 † Klemens i Stanisława Dudzik 

31.08.2020 
Poniedziałek 

7.00 † Józefa Wróbel (P) 

18.00 † Mirosław Olszowy (P) 

Intencje pogrzebowe, które ks. Wacław odprawi w czasie wakacji: 
29.06.2020 

Poniedziałek 
† Józef Matusiak (P) 

15.07.2020 
Środa 

† Zbigniew Matachowski (P) 

30.06.2020 † Józef Matusiak (P) 16.07.2020 † Zbigniew Matachowski (P) 



 

St
ro

n
a2

4
 

Wtorek Czwartek 

01.07.2020 
Środa 

† Józef Matusiak (P) 
17.07.2020 

Piątek 
† Zbigniew Matachowski (P) 

02.07.2020 
Czwartek 

† Józef Matusiak (P) 
18.07.2020 

Sobota 
† Zbigniew Matachowski (P) 

03.07.2020 
Piątek 

† Józef Matusiak (P) 
19.07.2020 
Niedziela 

† Maria Młocek (P) 

04.07.2020 
Sobota 

† Czesław Sanetra (P) 
20.07.2020 

Poniedziałek 
† Maria Młocek (P) 

05.07.2020 
Niedziela 

† Czesław Sanetra (P) 
21.07.2020 

Wtorek 
† Maria Młocek (P) 

06.07.2020 
Poniedziałek 

† Czesław Sanetra (P) 
22.07.2020 

Środa 
† Maria Młocek (P) 

07.07.2020 
Wtorek 

† Czesław Sanetra (P) 
23.07.2020 
Czwartek 

† Maria Młocek (P) 

08.07.2020 
Środa 

† Czesław Sanetra (P) 
24.07.2020 

Piątek 
† Maria Młocek (P) 

09.07.2020 
Czwartek 

† Krystyna Zaręba (P) 
25.07.2020 

Sobota 
† Marian Dybał (P) 

10.07.2020 
Piątek 

† Krystyna Zaręba (P) 
26.07.2020 
Niedziela 

† Marian Dybał (P) 

11.07.2020 
Sobota 

† Krystyna Zaręba (P) 
27.07.2020 

Poniedziałek 
† Marian Dybał (P) 

12.07.2020 
Niedziela 

† Krystyna Zaręba (P) 
28.07.2020 

Wtorek 
† Marian Dybał (P) 

13.07.2020 
Poniedziałek 

† Krystyna Zaręba (P) 
29.07.2020 

Środa 
† Marian Dybał (P) 

14.07.2020 
Wtorek 

† Zbigniew Matachowski (P)   

Intencje pogrzebowe, które ks. Krzysztof odprawi w czasie wakacji: 
30.07.2020 
Czwartek 

† Jadwiga Handzlik (P) 
15.08.2020 

Sobota 
† Małgorzata Skudrzyk (P) 

31.07.2020 
Piątek 

† Jadwiga Handzlik (P) 
16.08.2020 
III Niedziela 

† Małgorzata Skudrzyk (P) 

01.08.2020 
Sobota 

† Jadwiga Handzlik (P) 
17.08.2020 

Poniedziałek 
† Małgorzata Skudrzyk (P) 

02.08.2020 
I Niedziela 

† Jadwiga Handzlik (P) 
18.08.2020 

Wtorek 
† Małgorzata Skudrzyk (P) 

03.08.2020 
Poniedziałek 

† Jadwiga Handzlik (P) 
19.08.2020 

Środa 
† Stanisław Waligóra (P) 

04.08.2020 
Wtorek 

† Jan Wójcik (P) 
20.08.2020 
Czwartek 

† Stanisław Waligóra (P) 
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05.08.2020 
Środa 

† Jan Wójcik (P) 
21.08.2020 

Piątek 
† Stanisław Waligóra (P) 

06.08.2020 
Czwartek 

† Jan Wójcik (P) 
22.08.2020 

Sobota 
† Stanisław Waligóra (P) 

07.08.2020 
Piątek 

† Jan Wójcik (P) 
23.08.2020 
IV Niedziela 

† Stanisław Waligóra (P) 

08.08.2020 
Sobota 

† Jan Wójcik (P) 
24.08.2020 

Poniedziałek 
† Emilia Adamus (P) 

09.08.2020 
II Niedziela 

† Kazimiera Prus (P) 
25.08.2020 

Wtorek 
† Emilia Adamus (P) 

10.08.2020 
Poniedziałek 

† Kazimiera Prus (P) 
26.08.2020 

Środa 
† Emilia Adamus (P) 

11.08.2020 
Wtorek 

† Kazimiera Prus (P) 
27.08.2020 
Czwartek 

† Emilia Adamus (P) 

12.08.2020 
Środa 

† Kazimiera Prus (P) 
28.08.2020 

Piątek 
† Emilia Adamus (P) 

13.08.2020 
Czwartek 

† Kazimiera Prus (P)   

14.08.2020 
Piątek 

† Małgorzata Skudrzyk (P)   

 

Nie lękajcie się 

Nasza przyszłość należy do Pana 

Przyszłość Apostołów rysowała się 
w jasnych barwach. Piotr właśnie 
ogłosił Jezusa Mesjaszem i Synem 
Bożym, a w odpowiedzi otrzymał 
klucze królestwa niebieskiego  
i został nazwany Opoką, na której 
powstanie Kościół, „a bramy 
piekielne go nie przemogą” (Mt 
16,18)! Wszystko zapowiadało się 
wspaniale... aż do momentu, kiedy 
Jezus zaczął mówić o zbliżającej się 
męce i śmierci. Zdecydowanie nie 

była to przyszłość, jakiej oczekiwaliby uczniowie. Czy możesz sobie wyobrazić, co 
czuli Apostołowie, kiedy Jezus po raz pierwszy zapowiedział im swój przyszły los? 
Byli zagubieni, wstrząśnięci, a może i zagniewani? Jak Mesjasz mógłby zostać 
odrzucony i zabity? To nie mieściło się im w głowach. Na samą myśl o tym Piotr 
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był po prostu zgorszony. Wziąwszy Jezusa na bok, ściszonym głosem robił Mu 
wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie” (Mt 16,22). 
Jezus, który przed chwilą nazwał Piotra „błogosławionym” i „Opoką”, teraz 
upomniał go surowo: „Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po 
ludzku” (Mt 16,23). Jezus miał pełną świadomość tego, co Go czeka. Wiedział, że 
aby wypełnić misję powierzoną Mu przez Ojca, będzie musiał, jak zapowiadali to 
prorocy, cierpieć i umrzeć na krzyżu. Ale też wiedział, że Ojciec wskrzesi Go  
z martwych, i ufał Mu. Chciał również swoim uczniom dać wgląd w tę przyszłość, 
która tak bardzo miała zaważyć na ich losie. Ostatecznie uczniowie musieli od- 
łożyć na bok własne wizje tego, jak będzie wyglądało dalsze życie i posługiwanie 
Jezusa, a także przyszłość ich wspólnej drogi. Spodziewali się wielkiego 
mesjańskiego sukcesu i udziału w splendorze, jaki spadnie na nich, będących 
najbliższymi współpracownikami Mesjasza. Tymczasem stanęli przed 
koniecznością przyjęcia Bożego planu i zaufania Jezusowi, który w tak po ludzku 
niepokojący sposób zamierzał go wypełnić. My także, myśląc o przyszłości, od- 
czuwamy czasami niepokój. Nie wiemy, co nas czeka. Jedyne, co jest pewne to to, 
że któregoś dnia umrzemy. Mamy jednak nadzieję, że przyszłość nas samych  
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i naszych rodzin ułoży się pomyślnie, lecz jak się to stanie i co dokładnie się 
wydarzy, nikt z nas nie potrafi przewidzieć. To sprawia, że w przyszłość 
spoglądamy z obawą i lękiem. Martwimy się o zdrowie i finanse, a także  
o sytuację ekonomiczną naszego kraju i całego świata. Boimy się o bliskich, 
zwłaszcza o dzieci i wnuki. Może nawet żyjemy w ciągłym oczekiwaniu na złe 
nowiny, zwłaszcza jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji. Lękamy się o przyszłość 
naszego społeczeństwa i Kościoła, o stan środowiska naturalnego i współpracę 
między państwami. Wszystkie te troski wywołują w wie- lu z nas stan chronicznego 
niepokoju, który może doprowadzić do przesadnych reakcji lub podejmowania 
poważnych decyzji bez pytania Boga o Je- go wolę. Jednak Bóg nie chce, abyśmy 
żyli w lęku! Jezus od początku swojej posługi zachęcał do ufności: „Nie martwcie 
się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać (...) Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie (...). Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie 
martwić się będzie” (Mt 6,25.32.34). Jak możemy nauczyć się zawierzać swoją 
przyszłość Ojcu, tak jak czynił to sam Jezus? 
UFNOŚĆ ABRAHAMA  
 Poszukajmy wskazówek u Abrahama, naszego ojca w wierze. W chwili, kiedy 
został wezwany przez Boga, mieszkał w domu swoich przodków w Ur, na terenie 
dzisiejszego Iraku. Bóg powiedział do niego: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej  
i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). Było to trudne zadanie, 
ale towarzyszyła mu wspaniała obietnica: „Przez ciebie będą otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12,3). Tak więc Abraham opuścił swój 
dom i ród, nie znając przyszłości. Nie wiedział nawet, dokąd idzie! Ufał jednak 
Bożym obietnicom i starał się odczytywać plan, który Bóg objawiał mu dzień po 
dniu, przez całą drogę do ziemi Kanaan. Następnie Bóg obiecał Abrahamowi 
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie (Rdz 15,5). Obietnica ta, patrząc po 
ludzku, wydawała się niemożliwa do spełnienia. Przez wiele lat małżonkom 
Abrahamowi i Sarze nie udało się począć dziecka, a teraz oboje byli już  
w podeszłym wieku. Pismo Święte mówi jednak, że „Abram uwierzył i Pan poczytał 
mu to za zasługę” (Rdz 15,6). Była to kolejna obietnica, która wymagała od 
Abrahama i Sary zawierzenia przyszłości Bogu. Nie było to łatwe, ponieważ Bóg 
wystawił małżonków na próbę cierpliwości. Sara, nie mogąc się doczekać 
spełnienia obietnicy potomstwa, podsunęła Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, 
która wkrótce urodziła mu syna Izmaela. Ale nie był to potomek obiecany przez 
Boga. Minęło wiele lat, zanim Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna Izaaka,  
„w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył” (Rdz 21,2).  
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PRZYLGNĄĆ DO BOŻYCH OBIETNIC  
Nasz lęk o przyszłość często 
bierze się stąd, że tracimy z 
oczu Boże obietnice. 
Oczywiście Bóg nie obiecuje 
nam życia wolnego od 
problemów. Nie obiecuje 
też, że da nam wszystko, o 
co tylko przyjdzie nam do 
głowy Go poprosić. Daje 
nam natomiast obietnice, 
które pokazują, jak wielka i 
głęboka jest Jego miłość do 
nas – a my możemy do nich 
przylgnąć. Bóg obiecuje, że 
zawsze będzie z nami. Ten sam Bóg, który towarzyszył nam w przeszłości, obiecuje 
pozostać z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Nawet 
gdy przyszłość wydaje się przerażająca lub niepewna, wiemy, że Bóg będzie  
z nami, ponieważ udzielił nam swego Ducha, który jest naszym Pocieszycielem  
(J 14,16) i obiecał: „Nie opuszczę cię ani nie pozostawię” (Hbr 13,5). Bóg obiecuje 
nam łaskę potrzebną, by sprostać wszystkim sytuacjom. Nierzadko nasza 
przyszłość wygląda inaczej niż tego oczekiwaliśmy. Mieliśmy nadzieję na spokojną 
emeryturę, a tymczasem dopada nas poważna choroba. Kiedy sądziliśmy, że nasza 
rodzina jest już w komplecie, przychodzi na świat kolejne dziecko. Obowiązki 
zawodowe zmuszają nas do przeprowadzki do innego miasta albo nawet kraju. 
Takie niespodzianki mogą być miłe lub bolesne, ale Boże zapewnienie zawsze 
pozostaje takie samo: „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9). Zawsze ufnie 
oczekujmy, że Bóg udzieli nam koniecznej pomocy, byśmy mogli stawić czoło 
wszystkiemu, co niesie ze sobą każdy kolejny dzień. Kiedy nie potrafimy rozeznać 
woli Boga, podejmijmy decyzję, która wydaje nam się najlepsza, i powierzmy nasze 
plany Panu, a On z pewnością nam pobłogosławi. (…) Bóg kocha nas tak bardzo, 
że chce, abyśmy przebywali z Nim na zawsze. Obiecuje, że każdy, kto uwierzy  
w Jezusa, otrzyma życie wieczne (J 3,16). Mamy Zbawiciela, który przygotowuje 
nam miejsce w niebie (J 14,2). Naszą ostateczną przyszłością jest życie wieczne  
z Panem oraz Jego aniołami i świętymi. Taki jest cel naszego życia. 
PLANOWAĆ RAZEM Z BOGIEM  
Wiemy, że Boże plany w stosunku do nas są „pełne pokoju, a nie zguby” (Jr 29,11) 
i mają na celu zapewnienie nam wspaniałej przyszłości. Jednak w rzeczywistości 



 

St
ro

n
a2

9
 

często planujemy swoją przyszłość nawet bez próby odczytania tego, co Bóg dla 
nas przygotował. Tak właśnie postąpili Abraham i Sara. Kiedy mijały kolejne lata, 
a obiecane dziecko wciąż się nie pojawiało, z pewnością zadawali sobie pytanie, 
dlaczego Bóg nie daje im upragnionego potomstwa. Jak wielu z nas, martwili się  
o przyszłość swojej rodziny. W końcu wzięli sprawy w swoje ręce i zamiast czekać, 
aż Pan wypełni daną im obietnicę, Sara podsunęła Abrahamowi niewolnicę Hagar, 
aby spłodził z nią dziecko. Co wynikło z tego braku zawierzenia Bożym planom? 
Rywalizacja i niezgoda. Hagar, będąc w ciąży, zaczęła lekceważyć swoją panią, za 
co Sara odpłaciła jej tak złym traktowaniem, że Hagar uciekła. I chociaż po 
interwencji anioła powróciła, wzajemne relacje obu kobiet nie układały się dobrze. 
Kiedy narodził się Izaak, Izmael, który był już podrostkiem, naśmiewał się z niego, 
co ostatecznie doprowadziło do wygnania Hagar wraz z synem. Wedle tradycji od 
Izmaela wywodzą się Arabowie, będący od pokoleń w konflikcie z Żydami, chociaż 
oba te narody wywodzą się od Abrahama. Skutki decyzji podjętych przed wiekami 
przez Abrahama i Sarę trwają po dziś dzień. Węzły, które wtedy zostały 
zaciągnięte, nadal pozostają nierozplątane. Wyobraźmy sobie, o ile spokojniejsze 
byłby ich życie, a także życie wielu innych ludzi, gdyby mocno trzymali się Bożych 
obietnic. List św. Jakuba Apostoła mówi wprost o naszej skłonności do czynienia 
planów bez uprzedniej prośby o Boże prowadzenie. Ponieważ w rzeczywistości nie 
mamy pojęcia, co przyniesie kolejny dzień, powinniśmy wyrzec się przekonania, że 
nasze pomysły muszą zostać 
zrealizowane, i wyznać z pokorą: 
„Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, 
zrobimy to lub owo” (Jk 4,15).  
A kiedy nie potrafimy rozeznać woli 
Boga, podejmijmy decyzję, która 
wydaje nam się najlepsza, i 
powierzmy nasze plany Panu, a On 
z pewnością nam pobłogosławi. 
NIE BAĆ SIĘ ŚMIERCI  
Zawierzając Bogu naszą ziemską 
przyszłość, zawierzmy Mu także 
naszą przyszłość niebieską. Myśl o 
śmierci często budzi w nas 
niepokój, a nawet lęk. „Nie jestem 
gotów na spotkanie z Panem” – 
stwierdzamy. Ale przecież nikt z nas nie jest gotów. Jaką postawę mamy więc 
przyjąć wobec perspektywy śmierci? Dzięki Jezusowi możemy stawić jej czoło  
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z ufnością, a nie z obawą i przerażeniem. Przypomnijmy sobie obietnicę Jezusa 
daną uczniom: „Niech się nie trwoży serce wasze. (...) W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział” (J 14,1-2). Jeśli 
żyjemy dla Pana tak, jak umiemy najlepiej i pokładamy nadzieję w tym, co Jezus 
uczynił dla nas na Kalwarii, będziemy gotowi na spotkanie z Nim, gdy ono nastąpi. 
Rozważając swoją przyszłość na tym i na tamtym świecie, możesz mieć pewność, 
że Bóg troszczy się o ciebie w każdej chwili. Możesz powiedzieć wraz z psalmistą: 
„Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie (...). W Twoim ręku są moje losy”  
(Ps 31,15-16). On jest twoim Ojcem wiernym swoim obietnicom. Nie wahaj się 
więc złożyć siebie – i swojej przyszłości – w Jego miłujących i godnych zaufania 
dłoniach.  „Słowo Wśród nas” 
 

Z życia naszej Parafii 
W niedzielę 14 czerwca nasza Parafia przeżywała główny 
odpust ku Czci Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa. Gościliśmy w naszej świątyni złotego jubilata  
ks. Józefa Pilcha, Proboszcza Parafii św. Wojciecha, Biskupa  

i Męczennika w Bulowicach. Przedstawiciele naszej Parafii 
złożyli jubilatowi życzenia i prezenty. 

     Oto czas na wspomnienia: 
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  Mały  

     Apostoł                                                 
 

Drogie Dzieci!   
Zakończył się rok szkolny. Nadszedł 
już czas wakacji. Uczyńcie wszystko,  
aby to był czas wypoczynku, relaksu 
oraz duchowej przygody z Bogiem. 
Pamiętajmy o codziennej modlitwie, 
Mszy św. niedzielnej i wdzięczności Bogu za piękny, cudowny 
świat. Cieszmy się każdym dniem i nabierajmy sił do dalszej nauki  
i codziennej pracy. 

Pozdrawiam wszystkie dzieci i młodzież. Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla Dzieci 07-08/2020 
Rozwiązaniem krzyżówki  
nr 06/2020  
jest hasło:  

„Miejcie odwagę żyć 
dla miłości. Bóg jest 
miłością.” 

Nagrodę wylosowała  
Oliwia Ramza  
i Anna Wiśniowska 
Rozwiązanie krzyżówki nr 
07-08/2020 proszę 
nadsyłać do 20 lipca b.r. 

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę 
przynieść do zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody 
książkowa pt.: „Najciekawsze miejsca na Polsce”.  
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław 
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Krzyżówka dla dorosłych 07-08/2020 r. 

Rozwiązaniem krzyżówki dla 
dorosłych z gazetki  

nr 06/2020   
jest hasło:  

„Trwajmy mocno  
w wyznawaniu wiary” 

Nagrodę wylosowały osoby: 
    Anna Dybek  
         i Janina Zielińska. 
Gratulujemy!  
Hasło z krzyżówki nr 07-08/ 2020 proszę 

nadsyłać do 20.07.2020, na adres mailowy: 
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną 

wylosowane dwie nagrody pt.: „Najciekawsze miejsca na 

świecie”.  Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych.  Ks. Wacław 
 
Poziomo: 1. Świętujemy 15. sierpnia; 8. Krwawy Jezusa w Ogrójcu; 10. ... Angelico; 11. Dzień 
Pański; 12. „... na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25,8); 13. Listek albo wieniec z wawrzynu;  
14. Miasto kananejskie zdobyte przez Jozuego (Joz 10,34); 15. Nie uświęca środków; 17. Góra, 
na której osiadła arka Noego (Rdz 8,4); 22. Własność synów Lota (Pwt 2,9); 23. ... za oko;  
24. Pustelnik albo Padewski; 25. 15 sztuk; 26. W każdy piątek; 29. Przeciwieństwo altruizmu, 
cechuje samoluba; 31. Mówi się tak o szybkim koniu; 32. Powtarza głos; 33. Żelazo trzeba ... 
póki gorące; 35. Muzyczne litery; 38. Bywa trudny między jednym a drugim; 39. Np. wąż;  
40. Bywa mądrzejsze od kury; 41. Np. dominikanów albo jezuitów; 44. „... owce moje”  
(J 21,16); 45. Księgi w rulonach; 46. Skrót Listu do Rzymian; 47. Kwiaty symbolizujące czystość; 
48. Faraona o krowach; 50. Drobna moneta w czasach Jezusa; 52. Rozmowa z Bogiem;  
53. Objawienie się Boga (z gr.) 

Pionowo: 1. Miejsce uprawy winorośli; 2. Chciała zabić Eliasza (1 Krl 19,2); 3. W architekturze 
kościół kilkunawowy na planie prostokąta; 4. Tytułowa rzeka w opowiadaniu Żeromskiego;  
5. Kraina, z której przybyli do Koryntu Akwila i Pryscylla (Dz 18,2); 6. Wyciskające łzy warzywo 
znane w Izraelu; 7. Sprzedał Abrahamowi grotę na grób (Rdz 23,10-16); 8. Stolica 
niegdysiejszej „pierwszej córy Kościoła”; 9. Mamy być „roztropni i ...” (1 P 5,8); 16. Cogito … 
sum; 18. Do wiązania sandała; 19. Boża … jak rzeka; 20. Starożytna jednostka monetarna albo 
zdolności; 21. „Na początku Bóg ... niebo i ziemię” (Rdz 1,1); 26. Pątnik; 27. Siedzisko dla króla; 
28. Podany do picia ukrzyżowanemu Jezusowi; 30. Cnota Salomona; 34. Malowany wojak;  
36. ... w Piśmie; 37. Rozpadliny w górach (Iz 2,21; 7,19); 40. Skrót Księgi Jozuego; 42. Ciało i …; 
43. Pierwsza litera alfabetu hebrajskiego; 44. Pieśń pochwalna; 49. Inicjały męczennika 
wietnamskiego z XVIII w.; 51. Siglum jezuitów. 
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Hasło: 
………………………………………………………………………………………………. 
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Kącik Humoru 
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Ważne informacje na czas trwania epidemii.  
Sprawy kancelaryjne. 

Proszę kontaktować się z księdzem telefonicznie w sprawie zgłaszania: 
chrztu dziecka, zapowiedzi, ślubu, pogrzebu i odwiedzin ciężko chorego. 
W rozmowie telefonicznej otrzymamy wszystkie potrzebne informacje 
jak odebrać zaświadczenia i dokumenty kancelaryjne. 

Odwiedziny chorych  
Ze względu na trwającą epidemię tradycyjne odwiedziny chorych nadal 
są niemożliwe. Chorych możemy odwiedzić tylko w przypadku zagrożenia 
życia. Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie. 

Rezerwacja Mszy świętych. 
Intencje mszalne zamawiamy tylko telefonicznie, a ofiary pieniężne 
wkładamy do koperty z opisem intencji i ustaloną datą, a następnie 
wkładamy ją do koszyka wystawionego na balaskach od strony ambony.   

Spowiedź święta.  
Proszę, aby osoby przystępujące do spowiedzi umyły ręce i nałożyły 
maseczkę na twarz oraz zachowały bezpieczną odległość od innych osób.  

Obrzędy Komunii św. 
Do komunii świętej przystępujemy procesyjnie, osoba za osobą  
w odległości 2 metry od siebie. Osoby, które chcą przyjąć Komunię na 
rękę ustawiają się procesyjnie w rzędzie od strony ołtarza Krzyża św. 
Wyciągamy lewą dłoń w stronę kapłana, który kładzie na nią Ciało Jezusa. 
Prawą dłonią wkładamy Komunię do ust. 

Osoby przyjmujące Komunię św. do ust ustawiają się procesyjnie od 
strony ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

Obrzędy pogrzebowe.  
Po wprowadzeniu trumny ze zmarłą osobą do kościoła, rodzina  
i zgromadzeni odmawiają modlitwę różańcową. Po modlitwach 
sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, ostatnie pożegnanie i eksporta 
na cmentarz. W kaplicy przedpogrzebowej możliwa jest modlitwa za 
zmarłą osobę tylko dla rodziny. Na czas trwania epidemii nie ma 
wyprowadzenia zmarłego ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich.  
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Wszyscy ubieramy maseczki na czas trwania nabożeństw i Mszy 
świętych. Staramy się zachować bezpieczną odległość od innych osób. 

 

Wakacyjny Dyżur na Parafii w miesiącu  
lipcu i sierpniu 2020 r. 

Ks. Krzysztof pełni dyżur od 29 czerwca do 29 lipca, 

Kontakt telefoniczny 33/841 05 45; 

Ks. Wacław pełni dyżur od 30 lipca do 28 sierpnia, 

Kontakt telefoniczny 797279788 oraz 33/841 05 45. 

Porządek Mszy świętych w tygodniu  
od 29 czerwca do 30 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 

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

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

ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;  

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

 


