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„Czas wypoczynku”

Strona

lipiec i sierpień 2021
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Pochłonięci przez coraz szybszy rytm
codziennego życia, wszyscy potrzebujemy co
jakiś czas zatrzymać się i odpocząć, aby
poświęcić trochę więcej czasu na refleksję
i modlitwę.
W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg
«odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie,
jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy
dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu
odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał
stwarzając» (Rdz 2, 2-3). Te słowa objawiają
duchowy sens odpoczynku i podkreślają jego
potencjalny wymiar religijny.
Ukazując nam Boga, który błogosławi dzień
poświęcony w szczególny sposób odpoczynkowi,
Biblia chce nam uświadomić fakt, że człowiek
potrzebuje poświęcić część swego czasu, aby
doświadczyć wolności od spraw materialnych,
aby zagłębić się w swoje wnętrze i ożywić
w sobie poczucie własnej wielkości i godności jako obrazu Bożego.
Nie należy zatem traktować wakacji wyłącznie jako czasu pustej rozrywki,
która zubaża i dehumanizuje, ale jako doświadczenie kształtujące samą
egzystencję człowieka. Uwalniając się od rytmów codziennego życia, które
męczą i wyczerpują fizycznie i duchowo, człowiek ma możność odkryć na
nowo najgłębsze fundamenty swego życia i postępowania. W chwilach
wypoczynku, a szczególnie podczas wakacji powinien uświadomić sobie fakt,
że praca jest środkiem, a nie celem życia; ma też sposobność, by odkryć
piękno milczenia jako przestrzeni, w której może odkryć samego siebie, aby
wzbudzić w sobie wdzięczność i otworzyć się na modlitwę.
Naturalną koleją rzeczy może wówczas spojrzeć innymi oczyma na własne
życie i na życie innych: uwolniony od pilnych zajęć codziennych, może
odkryć swój wymiar kontemplacyjny, rozpoznając ślady Boga w przyrodzie
i przede wszystkim w innych ludziach. To doświadczenie budzi w nim nową
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Duchowy wymiar wypoczynku
według Jana Pawła II

wrażliwość na ludzi żyjących wokół niego, poczynając od jego własnej
rodziny.
Drodzy bracia i siostry! Z całego serca życzę wszystkim, by umieli
wykorzystać tę szansę daną nam przez Boga. Dziękując Mu za tę możliwość,
musimy też pamiętać o wszystkich, którzy — jak wspominałem w ubiegłą
niedzielę — z różnych powodów nie mogą skorzystać z odpoczynku i wakacji.
Otaczajmy ich modlitwą, podobnie jak starców i chorych, zawierzając
każdego Maryi Pannie. Była Ona kobietą czynu, gotową nieść pomoc
potrzebującym braciom, a zarazem umiała czerpać ze swego nieustannego
skupienia i kontemplacji zdolność zachowywania w sercu i rozważania
wydarzeń swego życia (por. Łk 2, 19), aby odkrywać ich głęboki sens. Niech
Jej przykład pomoże nam lepiej zrozumieć wartość naszego życia i uczyni nas
gorliwszymi uczniami Chrystusa, gotowymi zawsze otworzyć serce na
potrzeby innych.
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Fragment rozważania Jana Pawła II przed modlitwą "Anioł Pański".
21 lipca 1996 — Pieve di Cadore

Krótkie medytacje
XIV Niedziela Zwykła – 04 lipca 2021 r.
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Zadziwienie Jezusem
Zastanawiający jest dzisiejszy fragment Ewangelii. Jezus przyszedł do
Nazaretu – znali Go, tu się wychował. Słuchają, co ich sąsiad mówi. Dziwią się
Jego słowom i mądrości. Widzieli cuda, ale poza zdziwienie wyjść nie potrafili.
Szepczą, komentując nie treść Jego nauki, ale nie dowierzając człowiekowi
z ich własnej społeczności. Ewangelista nie chce nazwać ich postawy po
imieniu, przytacza jedynie słowa Jezusa: „Tylko (...) wśród swoich (...) może
być prorok tak lekceważony”. Mocne słowa. Zlekceważyć proroka... Przecież
o tym słyszeliśmy w Księdze Ezechiela. Padło tam kilka słów mocniejszych niż
Jezusowe. Prorok wkłada je w usta Boga: Buntownicy, sprzeciwiają się,
występują przeciwko Bogu, bezczelne twarze, zatwardziałe serca... Ezechiel
był człowiekiem porywczym, to prawda. Ale sprzeciw ludzi wobec proroków,
więcej – wobec Boga samego, potrafi być tak zdecydowany, tak niepojęty, że
budzi przerażenie. Ewangelista Łukasz dorzuca: „wyrzucili [Jezusa] z miasta
i wyprowadzili aż na urwisko góry, (...) aby Go strącić” (4,29). To działo się
dwa tysiąclecia temu. Dziś jest podobnie. Ostatnie miesiące przyniosły
niezrozumiałą eskalację nastrojów, zaczepek, ataków na wszystko, co
związane z wiarą w Boga. Pierwsza fala ataku uderza w ludzi Kościoła.
Ogromna jest wina tych, którzy wizerunek Kościoła zeszpecili na różne
sposoby. Mało tego – sobą i swoim grzechem udaremnili głos proroków. To
wszystko bolesna prawda. Ale grzechy ludzi Kościoła piętnuje świat
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Mk (6,1-6). Jezus przyszedł do swego rodzinnego
miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy
zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać
w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało
ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za
mądrość, która Mu jest dana?
I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie
jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa,
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także
Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie,
wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł
tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

pogrążony przecież w takich samych grzechach. Dramat swoich słabości
przeżywał już Apostoł Paweł. Słowa Jezusa skierowane do niego możemy
odnieść do siebie: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się
doskonali”. Mamy nadzieję, że w nas, że w Kościele z nową siłą objawi się moc
Chrystusa. Oremus

XV Niedziela Zwykła – 11 lipca 2021 r.
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Być posłanym
„Idźcie!” Do kogo skierowane są te słowa i dalszy do nich komentarz?
Do Dwunastu, czyli do ścisłego grona uczniów Jezusa. Z jednej strony trzeba
pamiętać, że apostołami, czyli posłańcami, mają być wszyscy uczniowie.
Z drugiej strony określenie „dwanaście” jest w językach semickich nie tylko
liczebnikiem, ale ogólnym określeniem wielości, dużej, niepoliczonej wielości.
Warto zatem wczuć się w ten ówczesny sposób myślenia i mówienia, by pojąć
szeroki zakres tych wszystkich, których Jezus rozsyła po świecie. Mieścimy się
w nim także my. Z jakim wyposażeniem Jezus rozsyła tamtych Dwunastu i nas,
uczestniczących w ich misji? Literalnie mowa o trzech rzeczach: laska,
sandały, tunika – jedna, bez wierzchniego okrycia. Z dodatkowym
wyłączeniem: „ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie”. Ewangelista
Łukasz zanotował takie Jezusowe pytanie: „Czy brak wam było czego, kiedy
was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?”. Nieco inny zestaw, ale
odpowiedź wtedy padła: „Niczego” (Łk 22,35). Było to na Ostatniej Wieczerzy.
Wtedy Jezus kazał się uczniom zaopatrzyć nawet w miecz. Jak to wszystko
rozumieć? Orężem głosicieli Bożego słowa ma być samo słowo i jego siła –
z czego doskonale zdawał sobie sprawę prorok Amos z pierwszego czytania.

5

Mk (6,7-13). Jezus przywołał do siebie
Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi
i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na
drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!”
I mówił do nich: „Gdy do jakiegoś domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie
przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc
stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!”. Oni więc wyszli
i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów,
a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

On nie znał nawet tej ludzkiej, wyuczonej sztuki przemawiania. Powiada: „Od
trzody bowiem wziął mnie Pan”. Ilekroć Kościół wyposażony jest w zbyt wiele
dóbr i środków, sprzeniewierza się misji ewangelizacyjnej. Im skromniejszymi
środkami dysponowali głosiciele Jezusowego orędzia, tym skuteczniejsi byli.
Nie oni wprawdzie, a słowo Boże, którego nie zasłaniali blichtrem świata.
Oremus

XVI Niedziela Zwykła – 18 lipca 2021 r.
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Czas dzielenia się o Bożym działaniu
„Opowiedzieli [Jezusowi] wszystko, co zdziałali i czego nauczali.”
Przecież tak niewiele czasu minęło od ich rozesłania po palestyńskiej ziemi.
Czy to już czas na podsumowania? Widocznie tak. Potwierdzają to liczni
ludzie tropiący Jezusa wokół jeziora Genezaret i przychodzący do Niego.
Modne są od jakiegoś czasu określenia „ewangelizacja” oraz „pierwsza
ewangelizacja”. Ale ta ewangelizacja dokonywała się właśnie wtedy. Jest
Jezus; jako człowiek związany jest z chwilą bieżącą i z konkretnym miejscem.
Do nas – nie tylko do tamtych Dwunastu – należy przełamywanie tych barier
czasu i przestrzeni. Słowo Boże w pierwszym czytaniu jest dziś niepokojące:
„Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego
pastwiska..(...) Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się
nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków”. Łatwo w tym
momencie odnieść to do dzisiejszych duszpasterzy – księży i ich
współpracowników. I tak jest w istocie. Ale oprócz nich nie może w naszych
czasach braknąć tych ewangelizatorów, którzy śledzą obecność Jezusa
w świecie, szukają Go, skrzykują innych, a prowadząc ich do Niego, stają się
ową pierwszą falą morza Dobrej Nowiny. Gdy Jezus zobaczy wielki tłum, który
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Mk (6,30-34). Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich:
„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco”. Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na pustkowie, osobno. Lecz
widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce
niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

jest jak owce niemające pasterza, zacznie ich nauczać. Czy to znaczy, że
duszpasterze mogą okazać się niepotrzebni i odrzuceni przez Jezusa?
Bynajmniej. Oni są i będą potrzebni. Można jednak oczekiwać, że tam, gdzie
będzie ogromny głód Ewangelii, gdzie będzie ciągle głębsze pragnienie
sakramentów, gdzie będzie potrzeba formowania wspólnot wiary i miłości...
Otóż tam wzejdą nowe powołania ewangelizacyjne – także te do kapłaństwa
czy, szerzej, do życia konsekrowanego. A gorliwość poszukujących Boga
wypali małoduszność i grzeszność zagrażającą człowiekowi. Oremus

XVII Niedziela Zwykła – 25 lipca 2021 r.
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Czy jestem głodny Boga?
„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” –
napomina Apostoł Paweł. Boże słowo stawia nam pytanie szersze.
Mianowicie: co jest ważniejsze? Chleb czy pokój? Jedność z otoczeniem czy
pełny żołądek? Ktoś powie, że te sprawy są z różnego poziomu naszego życia.
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J (6,1-15). Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego.
Szedł za Nim wielki tłum, bo
oglądano znaki, jakie czynił dla
tych, którzy chorowali. Jezus
wszedł na wzgórze i usiadł tam ze
swoimi uczniami. A zbliżało się
święto żydowskie, Pascha. Kiedy
więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że
liczne tłumy schodzą się do Niego,
rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy
chleba, aby oni się najedli?”.
A mówił to, wystawiając go na
próbę. Wiedział bowiem, co ma
czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”.
Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus, więc wziął chleby i odmówiwszy
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”.
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających,
napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili:
„Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że
mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Obie nieodzowne, ale nie przystają do siebie. Czy to, że zarówno chleb, jak
i pokój są dla człowieka nieodzowne, nie jest wystarczającym powodem, aby
szukać głębszych związków między nimi? Pierwszą nicią łączącą pokój i chleb
jest potrzeba współdziałania ludzi, aby chleb mógł się stać. Tak było zawsze,
choć kiedyś inaczej – prostsze były warunki życia i pracy, ale też większego
trzeba było nakładu sił i pomysłowości, aby cokolwiek zdziałać. O tym dobrze
wiedzieli starożytni, tworząc różnego rodzaju wspólnoty życia, pracy, walki.
Jakąkolwiek mieli wiarę, była ważną siłą podtrzymującą wspólnotę. I dlatego
ów człowiek z pierwszego czytania dzieli się chlebem z Bożym mężem,
prorokiem Elizeuszem. Tak rodzi się wspólnota wiary, dobroci, chleba. Drugą
nicią łączącą chleb i pokój jest konieczność pokoju, by zbiorów nie
zaprzepaścić, chleba nie zmarnować i jeszcze sprawiedliwie go podzielić. Bo
pokój to także zaufanie. Wypada podziwiać owego młodego człowieka,
właściciela chlebów i ryb, że ze spokojem powierzył swój skarb uczniom
Jezusa. I nie przeliczył się: chleb pobłogosławiony przez Jezusa trafił do
wszystkich. A On rozdał „tyle, ile kto chciał”. Taka jest Boża sprawiedliwość.
Ludzie bez pokoju w sercach gotowi są wydzierać sobie nie tylko chleb, ale
i ze wszystkiego robić zapasy. Bóg daje tyle, ile kto we wspólnocie potrzebuje.
Gdy ludzi tych łączy pokój, wtedy chleba nie braknie. Oremus
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J (6,24-35). Kiedy ludzie
z tłumu zauważyli, że na brzegu
jeziora nie ma Jezusa
ani Jego uczniów, wsiedli do
łodzi, dotarli do Kafarnaum
i tam szukali Jezusa. Gdy zaś
odnaleźli Go na przeciwległym
brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi,
kiedy tu przybyłeś?”.
W odpowiedzi rzekł im Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, że
widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm,
który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy;
Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy
czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?”. Jezus, odpowiadając, rzekł do nich:
„Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”.
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XVIII Niedziela Zwykła – 01 sierpnia 2021 r.

Rzekli do Niego: „Jaki więc Ty uczynisz znak,
abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż
zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na
pustyni, jak napisano: ≪Dał im do jedzenia
chleb z nieba≫”. Rzekł do nich Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero
Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb
z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
który z nieba zstępuje i życie daje światu”.
Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!”. Odpowiedział im Jezus: „Ja
jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Strona

Słowo Boże zaprasza nas dzisiaj, abyśmy na nowo uwierzyli w Jezusa
Chrystusa. On mówi do tych, którzy Go słuchają: „Na tym polega dzieło Boga,
abyście wierzyli w Tego, którego On posłał”. W Nim Bóg dał się nam poznać.
W Nim przychodzi nam z pomocą. Dzięki Jego Ewangelii i łasce mamy z ludzi
grzesznych stawać się coraz pełniej ludźmi świętymi. Jedną z cech świętości
jest to, że ufamy Bogu i przestajemy narzekać. Pierwsze czytanie przypomina
o wędrówce Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. W pewnym momencie lud
wybrany traci cierpliwość i zaczyna szemrać. Nie wierzy, że Bóg jest blisko. On
daje im to, o co wołają, czyli pokarm – mięso oraz mannę; w ten sposób
przekonują się bardzo mocno, że zamiast narzekać, należy ufać. Apostoł
Paweł zachęca Efezjan, by przypomnieli sobie, w jaki sposób poznali i nauczyli
się Chrystusa. Człowiek na skutek własnej grzeszności bardzo łatwo
zapomina, odwraca się od Ewangelii. Przyjmuje z niej jedynie to, co mu
odpowiada. Dlatego codziennie potrzebujemy nawrócenia. Codziennie
mamy na nowo zaczynać od Chrystusa, powracać do Jego Ewangelii i łaski tak,
aby umierać dla grzechu, a rodzić się do nowego życia w Chrystusie. Pan Jezus
w Ewangelii, w nawiązaniu do historii z manną, zapowiada, że to On jest
prawdziwym pokarmem, który daje już nie tylko życie doczesne, ale i wieczne.
„Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie.” Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii, pod
postaciami chleba i wina daje nam swoje Ciało i Krew. Dzisiaj dziękujemy
Bogu za ten wielki dar. Często nasze życie staje się pustynią, gubimy sens
i nadzieję, zaczynamy tęsknić za niewolą, z której wyszliśmy. On wtedy
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Prawdziwy pokarm

zaprasza, abyśmy całym sercem powrócili do Niego, gdyż tylko w Nim jest
prawdziwe życie. Oremus

XIX Niedziela Zwykła – 08 sierpnia 2021 r.

J (6,41-51). Żydzi szemrali
przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział:
„Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”.
I mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa,
którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż
może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem”.
Jezus rzekł im w odpowiedzi:
„Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie
może przyjść do Mnie, jeżeli go nie
pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś
wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: ≪Oni wszyscy będą uczniami Boga≫. Każdy, kto od Ojca
usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto
we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę
na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

Strona

W pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment historii proroka Eliasza, który
ucieka przed zemstą królowej Izebel. Bóg prowadzi Eliasza na górę Horeb, aby
tam objawić mu siebie. Każdy człowiek pragnie być blisko Boga. Eliaszowi dane
będzie doświadczyć Go w łagodnym szmerze wiatru. Pozna, że Bóg jest potężny
i wszechmocny, a równocześnie delikatny i łagodny. Pan Jezus mówi nam
dzisiaj, że „jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca”. Jeżeli chcemy poznać
Boga, mamy poznawać Jezusa, słuchać Jego słowa, patrzeć na Jego czyny.
W innym miejscu Jezus mówi: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9).
W Nim Bóg zechciał nam się objawić, w Nim przybliżył się do nas. Pan Jezus daje
nam obietnicę życia wiecznego i zaprasza na ucztę, którą przygotował, oddając
za nas swoje życie na krzyżu. Jego ofiara, która bezkrwawo uobecnia się na
ołtarzu, daje nam, pod postaciami chleba i wina, Jego prawdziwe Ciało i Krew.
Kto spożywa Jego Ciało, ma siłę, aby iść, podobnie jak Eliasz, na spotkanie
Boga. Idziemy przez pustynię świata nie tylko 40 dni, jak Eliasz, ale całe nasze
życie, aby w wieczności oglądać Boga twarzą w twarz. Św. Paweł przypomina
o zasadzie, która powinna towarzyszyć naszej ziemskiej pielgrzymce, aby droga
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Jezus - widoczny Bóg

doczesnego życia prowadziła nas do Boga: „Bądźcie dla siebie nawzajem
dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył
w Chrystusie”. Droga życia chrześcijańskiego to droga pojednania z Bogiem
i bliźnimi. Odkrywanie miłosierdzia prowadzi do poznania Boga takiego, jaki
do nas przychodzi w Jezusie Chrystusie. Oremus

Uroczystość Wniebowzięcia NMP
– 15 sierpnia 2021 r.

Strona

Nagroda za wierność Bogu
Spotkanie Maryi z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, jest spotkaniem
wierzących kobiet. One skupione są nie na sobie, ale na Bogu oraz na synach,
których noszą w swoim łonie. Jeden z nich będzie prorokiem, największym
spośród narodzonych z niewiast, przyjacielem Oblubieńca; całe swoje życie
poświęci, aby przygotować drogę dla Pana (Mt 11,9-11; J 3,29). Drugi
przyjdzie jako „Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Życie Maryi
jest drogowskazem. Na początku Jej drogi jest zawierzenie Bogu i uwielbienie.
„Magnificat” jest modlitwą Maryi – Ona wypowiada to, co czuje i przeżywa.
Widać, że całkowicie zanurzona jest w Bogu. Widzi Jego działanie w swoim
życiu. Dostrzega, że Bóg w taki sposób działa, aby człowieka prowadzić do
wolności. Maryja przez swoje „tak” jest zdecydowana, aby w ręku Boga stać
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Łk (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się
i poszła z pośpiechem w góry dopewnego miasta
w ziemi 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 głośny okrzyk i po- wiedziała:
Błogosławiona jesteś między niewiastamii
błogosławiony jest owoc Twojego łona. skądże mi to,że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto
bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy
rzekła Maryja: „Wielbi dusza mojaPana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na
uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad
tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc
swoich. Strącił władcówz 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”. Maryjapozostała u Elżbiety około
trzech miesięcy; potem wróciłado domu.

się narzędziem całkowicie oddanym Jego planom wyzwolenia pogrążonych w
niewoli grzechu. Ona pokazuje nam drogę do Jezusa, naszego Zbawiciela.
Sama pierwsza idzie drogą prowadzącą do wieczności, do domu naszego
Ojca, gdzie „jest mieszkań wiele” (J 14,2). Dzisiaj świętujemy wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny. Maryja z duszą i ciałem została zabrana do domu,
który od wieków przygotował dla Niej Bóg. I czuwa nad naszymi ziemskimi
drogami, abyśmy doszli do radości nieba. Oremus

XXI Niedziela Zwykła – 22 sierpnia 2021 r.

Strona

Czy zaakceptuję nauczanie Jezusa?
Pan Jezus przygotowuje uczniów do ustanowienia Eucharystii. Zanim
uczyni to w Wieczerniku, wiele razy będzie mówił o tym, że jest prawdziwym
pokarmem, dającym życie wieczne. Eucharystia to największy skarb Kościoła.
W niej, w sposób prawdziwy i rzeczywisty, jest obecny zmartwychwstały
Watykańskiego II – we wspólnocie celebrującej Mszę świętą, jest obecny
w kapłanie, jest w swoim słowie, jest także pod postaciami chleba i wina.
Eucharystia to bezkrwawe uobecnienie Jego ofiary złożonej za zbawienie
świata na Kalwarii. To także zapowiedź eschatologicznej uczty i zaślubin
Chrystusa z Kościołem. Dlatego ogromnie ważne jest, aby każdą Mszę świętą,
codzienną i uroczystą, w wiejskiej kapliczce i wielkiej katedrze starannie
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J (6,55.60-69). W synagodze
w Kafarnaum, Jezus powiedział: „Ciało
moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym
napojem”. A wielu spośród Jego
uczniów, którzy to usłyszeli,
mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej
może słuchać?”. Jezus jednak, świadom
tego, że uczniowie Jego na to szemrali,
rzekł do nich: „To was gorszy?
A gdy ujrzycie Syna Człowieczego
wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa,
które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie
wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać.
Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie
zostało mu to dane przez Ojca”. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło
i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”.
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym”.

i dobrze przygotować i celebrować; aby wszyscy jej uczestnicy z jak
największą świadomością, wiarą i miłością w niej uczestniczyli. W encyklice
o Eucharystii św. Jan Paweł II pisał, że buduje ona Kościół. Jeżeli we
wspólnocie Kościoła pojawia się kryzys, to czasem potrzebne są
administracyjne zmiany, zawsze jednak potrzebne jest nawrócenie ku
Eucharystii. Jeśli Mszę świętą sprawujemy w sposób godny, jeśli z miłością
przyjmujemy Chrystusa w Komunii świętej, jeśli adorujemy Najświętszy
Sakrament, to znajdziemy siłę do mądrego poukładania swojego osobistego
życia, do budowania harmonii w naszych rodzinach, do właściwego
prowadzenia życia społecznego. Będziemy też we właściwy sposób budowali
Kościół. Już nie sami, ale razem z Chrystusem. Oremus

XXII Niedziela Zwykła – 29 sierpnia 2021 r.

Strona

Tradycja bez miłości jest nic niewarta
Św. Jakub poucza nas dzisiaj, na czym ma polegać prawdziwa religijność:
„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie
skażonym wpływami świata”. Jeszcze wcześniej pisał: „Wprowadzajcie zaś
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Mk (7,1-8a.14-15.21-23).
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli,
że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek
nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami.
Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją.
Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli
i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie:
„Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi
rękami?”. Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak
jest napisane: ≪Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi≫. Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego:
„Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi,
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Strona
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słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie”.
W naszym codziennym życiu bardzo łatwo oddzielić pobożność od życia oraz
wiarę od miłosierdzia. Można bardzo skrupulatnie odmawiać modlitwy,
pozostając zupełnie niewrażliwym na potrzeby naszych bliźnich. Tymczasem
prawdziwa pobożność jest związana z miłosierdziem. Podobnie jak miłość
Boga łączy się z miłością do ludzi. Pewnie zdarzyło nam się nie raz nabyć
pięknie wyglądające jabłka, soczyste i barwne, kiedy jednak je przekroiliśmy,
odkrywaliśmy, że psują się już od środka, a piękne są tylko na zewnątrz. Pan
Jezus w rozmowie z faryzeuszami ostrzega nas przed taką postawą, która dba
o zewnętrzne pozory, a pomija nawrócenie serca. Na zewnątrz wszystko jest
piękne, poukładane, nie widać żadnych pęknięć, ale serce bywa zepsute. Taka
obłuda może dotyczyć każdego z nas, może dotyczyć rodzin i wspólnot. Łatwo
zachować zewnętrzne pozory, ale trudniej nawrócić i przemienić serce. „Nic
nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz
to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza
bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi,
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.”
Słowa Chrystusa mają nami potrząsnąć. Jeżeli chcemy budować dobre
rodziny, wspólnoty, społeczeństwo, mamy rozpocząć od nawrócenia serca.
Św. Jan Paweł II mówił przed laty, że potrzebujemy dzisiaj „ludzi sumienia”.
Ta potrzeba jest dzisiaj wręcz palącą koniecznością. Oremus

Wtorek
29.06.2021
Środa
30.06.2021
I Czwartek
01.07.2021
I Piątek
02.07.2021
I Sobota
03.07.2021

Niedziela
04.07.2021

Poniedziałek
05.07.2021
Wtorek
06.07.2021
Środa
07.07.2021
Czwartek
08.07.2021
Piątek
09.07.2021
Sobota
10.07.2021

Niedziela
11.07.2021

Poniedziałek

18.00 † Janina Ligęza (P)
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 1
9.00 † Czesław Kubik (P)
18.00 W int. rodziny zmarłej Paulinki
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 2
18.00 † Karol i Stefania Pudełko
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 3
18.00 † Franciszek i Bronisława Żmuda
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 4
18.00 † Józefa Maruszczak (P)
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 5
7.00 † Robert Kuchta (P)
ks. Wacław – wakacje: † Maria Pierzchała (P) 1
XIV Niedziela Zwykła
7.00 † Franciszek Żmuda w 22 r. śm.
9.00 † Szczepan Baścik w 3 r. śm.
1. † Władysław Lach z żoną i rodzicami
11.00
2. Za Parafian
17.00 † Dominik Tatoń
ks. Wacław – wakacje: † Maria Pierzchała (P) 2
18.00 † Władysław Jędrzejko w 16 r. śm.
ks. Wacław – wakacje: † Robert Kuchta (P) 1
7.00 † Helena Borak (P)
ks. Wacław – wakacje: † Robert Kuchta (P) 2
18.00 † Kazimierz Magiera w 1 r. śm. (P)
ks. Wacław – wakacje: † Robert Kuchta (P) 3
7.00 † Czesław Kubik (P)
ks. Wacław – wakacje: † Robert Kuchta (P) 4
18.00 † Ryszard Rolak w 4 r. śm.
ks. Wacław – wakacje: † Robert Kuchta (P) 5
7.00 † Julian Gibas (P)
ks. Wacław – wakacje: † Helena Borak (P) 1
XV Niedziela Zwykła
7.00 † Tadeusz Romik z żoną Stanisławą
9.00 † Kazimierz Gasidło (P)
1. † Franciszek Wadoń w 2 r. śm.
11,00
2. Za Parafian
17.00 † Franciszek Malarz (P)
ks. Wacław – wakacje: † Helena Borak (P) 2
18.00 † Barbara Handy (P)
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Poniedziałek
28.06.2021
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Intencje mszalne na lipiec i sierpień 2021

Czwartek
15.07.2021
Piątek
16.07.2021
Sobota
17.07.2021

Niedziela
18.07.2021

Poniedziałek
19.07.2021
Wtorek
20.07.2021
Środa
21.07.2021
Czwartek
22.07.2021
Piątek
23.07.2021
Sobota
24.07.2021

Niedziela
25.07.2021

Poniedziałek
26.07.2021
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Środa
14.07.2021

ks. Wacław – wakacje: † Helena Borak (P) 3
18.00 † Robert Kuchta w 1 r. śm. (P)
ks. Wacław – wakacje: † Helena Borak (P) 4
W int. Angeliki i Piotra z ok. 3 r. Ślubu, o Boże błog.
18.00
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
ks. Wacław – wakacje: † Helena Borak (P) 5
7.00 † Benedykt Wołek (P)
ks. Wacław – wakacje: † Maria Pierzchała (P) 2
18.00 † Maria Pierzchała (P)
ks. Wacław – wakacje: † Edward Chochór (P) 1
7.00 † Anna Gibas (P)
ks. Wacław – wakacje: † Edward Chochór (P) 2
XVI Niedziela Zwykła
7.00 Za zmarłych z II Róży Mężów Jana Fabii
W int. Anny z ok. imienin o Boże błog., zdrowie i
9.00
opiekę Matki Bożej
1. † Jan Mierzwa
11.00
2. Za Parafian
17.00 † Genowefa i Eugeniusz Pindel
ks. Wacław – wakacje: † Edward Chochór (P) 3
18.00 † Maria Zmilczak (P)
ks. Wacław – wakacje: † Edward Chochór (P) 4
7.00 † Władysław Adamski (P)
ks. Wacław – wakacje: † Edward Chochór (P) 5
18.00 † Dominik Tatoń (P)
ks. Wacław – wakacje: † Franciszek Malarz (P) 1
7.00 † Paweł Kłaput (P)
ks. Wacław – wakacje: † Franciszek Malarz (P) 2
18.00 † Katarzyna i Marian Szczepańczyk
ks. Wacław – wakacje: † Franciszek Malarz (P) 3
7.00 † Helena Borak (P)
ks. Wacław – wakacje: † Franciszek Malarz (P) 4
XVII Niedziela Zwykła
7.00 † Zofia i Antoni Matejko
9.00 † Anna i Józef Handzlik
1. † Julia Pudełko w 1 r. śm.
11.00
2. Za Parafian
W int. Franciszka w 2 r. Urodzin o Boże błog.
17.00
i opiekę Anioła Stróża
ks. Wacław – wakacje: † Franciszek Malarz (P) 5
18.00 † Krzysztof Gołek (P)
ks. Wacław – wakacje: † Władysław Bies (P) 1
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12.07.2021
Wtorek
13.07.2021

Czwartek
29.07.2021
Piątek
30.07.2021
Sobota
31.07.2021

Niedziela
01.08.2021

Poniedziałek
02.08.2021
Wtorek
03.08.2021
Środa
04.08.2021
I Czwartek
05.08.2021
I Piątek
06.08.2021
I Sobota
07.08.2021

Niedziela
08.08.2021

Poniedziałek
09.08.2021
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Środa
28.07.2021

7.00 † Robert Kuchta (P)
ks. Wacław – wakacje: † Władysław Bies (P) 2
† Karoli i Maria Skrudlik z siostrami Emilią
18.00
i Heleną
ks. Wacław – wakacje: † Władysław Bies (P) 3
7.00 † Zofia Pałosz (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Żmuda (P) 1
18.00 † Michalina Wołoszyn (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Żmuda (P) 2
7.00 † Józefa Maruszczak (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Żmuda (P) 3
XVIII Niedziela Zwykła
7.00 Za Parafian
W int. jubilatów Ewy i Mariusza z ok. 12 r. Ślubu
9.00 o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej
11.00 † Maria Pierzchała (P)
17.00 † Wanda Klima (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Żmuda (P) 4
18.00 † Kazimierz Gasidło (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Żmuda (P) 5
7.00 † Józef Matusiak (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Zając (P) 1
18.00 † Robert Kuchta (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Zając (P) 2
18.00 † Zofia Kliś (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Zając (P) 3
W int. I Róży kobiet Marii Łaciak o zdrowie, Boże
18.00
błog. i opiekę Matki Bożej oraz ich rodzin
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Zając (P) 4
7.00 † Dominik Handzlik
ks. Krzysztof – wakacje: † Maria Zając (P) 5
XIX Niedziela Zwykła
7.00 † Eugeniusz Dźwigoń w 4 r. śm.
9.00 † Dominik Tatoń (P)
1. † Rozalia i Jan Malinowski z dziećmi
11.00
2. Za Parafian
17.00 † Stanisława Goryl (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Edward Graczyk (P) 1
W int. Bronisława z ok. 85 r. Urodzin o Boże błog.
18.00
i opiekę Matki Bożej
ks. Krzysztof – wakacje: † Edward Graczyk (P) 2
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Wtorek
27.07.2021

Poniedziałek
16.08.2021
Wtorek
17.08.2021
Środa
18.08.2021
Czwartek
19.08.2021
Piątek
20.08.2021
Sobota
21.08.2021

Niedziela
22.08.2021

Poniedziałek
23.08.2021
Wtorek
24.08.2021
Środa
25.08.2021
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Niedziela
15.08.2021
Apel Maryjny
20.45

7.00 † Emilia Adamus (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Edward Graczyk (P) 3
18.00 † Jan Grabowski z rodzicami
ks. Krzysztof – wakacje: † Edward Graczyk (P) 4
7.00 † Władysław Adamski (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Edward Graczyk (P) 5
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
ks. Krzysztof – wakacje: † Julia Pudełko (P) 1
7.00 † Tomasz Gabryś (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Julia Pudełko (P) 2
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00 † Aniela i Stanisław Handzlik
9.00 † Stanisław Wołoszyn z żoną Michaliną
1. † Helena Borak (P)
11.00
2. Za Parafian
17.00 † Rodziców Aleksandra i Alicję Koral
ks. Krzysztof – wakacje: † Julia Pudełko (P) 3
18.00 † Paweł Kłaput (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Julia Pudełko (P) 4
7.00 † Anna Stopczak w 1 r. śm.
ks. Krzysztof – wakacje: † Julia Pudełko (P) 5
18.00 † Józef Matusiak (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Dominik Tatoń (P) 1
7.00 † Benedykt Wołek (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Dominik Tatoń (P) 2
18.00 † Franciszek Malarz (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Dominik Tatoń (P) 3
7.00 † Robert Kuchta (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Dominik Tatoń (P) 4
XXI Niedziela Zwykła
7.00 † Edward i Jolanta Kućka
9.00 † Maria Pierzchała (P)
1. † Franciszek Gasidło (P)
11,00
2. Za Parafian
17.00 † Maria Zeman (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Dominik Tatoń (P) 5
18.00 † Maria Zmilczak (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Halina Malarz (P) 1
7.00 † Franciszek Gajdzik
ks. Krzysztof – wakacje: † Halina Malarz (P) 2
18.00 † Joanna Jurzak z bratem Józefem
ks. Krzysztof – wakacje: † Halina Malarz (P) 3
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Wtorek
10.08.2021
Środa
11.08.2021
Czwartek
12.08.2021
Piątek
13.08.2021
Sobota
14.08.2021

Czwartek
26.08.2021
Piątek
27.08.2021
Sobota
28.08.2021

Niedziela
29.08.2021

Poniedziałek
30.08.2021
Wtorek
31.08.2021
Środa
01.09.2021

I Czwartek
02.09.2021
I Piątek
02.09.2021
I Sobota
03.09.2021

Uroczystość NMP Częstochowskiej
7.00 † Zofia Matejko (P)
18.00 † Helena i Antoni Handzlik z synem Pawłem
ks. Krzysztof – wakacje: † Halina Malarz (P) 4
18.00 † Kazimierz Magiera (P)
ks. Krzysztof – wakacje: † Halina Malarz (P) 5
1.† Jan Dyrduła w 4 r. śm.
7.00
2.† Dominik Tatoń (P)
XXII Niedziela Zwykła
† Ks. Gustaw Paranycz od II Róży Mężów
7.00
Włodzimierza Drożdża
1. † Franciszek Komorek z żoną i zięciem
9.00 2. † Jan i Anna Drewniany
3. Za Parafian
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Danuta i Kazimierz Byrscy
11.00
3. Roczek: Nadia Kubiś o zdrowie, Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
17.00 † Krystyna Zaręba (P)
7.00 † Robert Kuchta (P)
18.00 † Wanda Klima (P)
7.00 † Emilia Adamus (P)
18.00 † Helena Borak (P)
7.00 † Anna Soja (P)
W int. Uczniów, nauczycieli, katechetów i rodziców
8.00
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
1. † Maria Pierzchała
18.00
2. † Halina Malarz (P)
7.00 † Janina Ligęza (P)
1. † Krystyna Karkoszka (P)
18.00
2. † Maria i Stefan Adamus z zięciem Stanisławem
7.00 † Tomasz Gabryś (P)
1. † Jerzy Szeremeta z rodzicami
18.00
2. † Barbara Handy (P)
1. † Kazimierz Gasidło (P)
7.00
2. † Marian Gibas w 16 r. śm.
18.00 † Anna i Julian Gibas w 3 r. śm.

Anna Karkoszka – 10 int.
Julia Pudełko – 6 int.
Helena Borak – 7 int.
Helena Dyczkowska – 7 int.

razem 30 intencji
zostaną odprawione w lipcu br.

Strona

†
†
†
†

19

1. Intencje pogrzebowe przekazane ks. Adamowi Lehmannowi –
Salwatorianin z Bielska – Białej:

2. Intencje pogrzebowe przekazane ks. Ireneuszowi Lehmannowi –
Salwatorianin z Kołczewa:
†
†
†
†

Edward Chochór – 10 int.
Franciszek Malarz – 5 int.
Dominik Tatoń – 5 int.
Irena Małyszek – 10 int.

razem 30 int. – zostaną odprawione
w lipcu br.

3. Intencje pogrzebowe przekazane do Misyjnego
Seminarium Duchownego Księży Werbistów
w Pieniężnie:

Strona
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† Maria Żmuda – 14 int.
† Jan Mleczko – 10 int.
† Arkadiusz Koper – 5 int.
zostaną odprawione w lipcu
† Edward Graczyk – 4 int.
i w sierpniu br. – potwierdzone
† Maria Pierzchała – 15 int.
przez sekretariat
† Robert Kuchta – 12 int.
Msze gregoriańskie:
† Franciszek Malarz – 30 int. – w październiku br. – potwierdzone
† Kazimierz Gasidło – 30 int. – w październiku br. – potwierdzone
Razem 120 intencji

Czas na wspomnienia
Bierzmowanie naszej młodzieży
– czwartek, 27 maja 2021 r.
J.E. Ks. Biskup Piotr Greger udzielił
sakramentu bierzmowania
młodzieży klas I i II szkół
ponadpodstawowych.
Do bierzmowania przystąpiło
48 kandydatów.
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Młodzież ze świadkami i rodzicami

Odpust parafialny – niedziela, 6 czerwca 2021 r.

Kazanie wygłosił ks. Adam Bieniek, kanclerz Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Sumie odpustowej przewodniczył jubilat ks. Andrzej Wołpiuk, który przeżywa
25 lecie kapłaństwa.

22

Jubilat ks. Andrzej Wołpiuk,
wikariusz Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Kętach .
Strona

Kaznodzieja odpustowy
ks. Adam Bieniek,
Kanclerz Kurii Diecezjalnej.
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Procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem na
zakończenie sumy odpustowej.

Krzyżówka dla dorosłych 07-08/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych z gazetki nr 06/2021
jest hasło: „Bądź wola Twoja
jako w niebie tak i na ziemi.”
Nagrodę wylosowała:
Maria Witek-Kucharczyk
Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 07-08/2021 proszę nadsyłać
do 01.08.2021

na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com
lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody

Strona
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pt.: „Kobiety w dziejach Kościoła katolickiego”. Pozdrawiam
wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław

25
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Hasło: …………………………………………………………………………………..

Krzyżówka dla Dzieci 07-08/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 06/2021 jest hasło:

„Jeżeli się nie odmienicie
i nie staniecie jak dzieci
nie wejdziecie do
Królestwa Bożego.”

Strona

Poziomo:
1) oficjalne posłuchanie udzielone przez papieża 5) niespodziewany przy
wigilijnym stole 9) Wielki..., dzień z uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej 10)
słuszność 11) żółty, podłużny owoc tropikalny 13) szkło powiększające 16)
wskrzeszenie Łazarza 17) mocarz, atleta 19) miasto na Pojezierzu Mazurskim
21) zabity przez Kaina 22) system rozgrywek piłkarskich 24) ojczyzna Jana
Pawła II 26) historyczna stolica Dolnego Śląska, miasto odwiedzone przez
papieża Jana Pawła II 28) sąsiad Szweda 29) do jazdy po lodzie 31) kwas
deoksyrybonukleinowy 32) towarzyszy ranie 33) biblijna kasza 34) góry
z Tatrami
Pionowo:
1) Karol Wojtyła w latach 1964-1978 2) Zygmunt z katedry wawelskiej
w Krakowie 3) przed oczami telewidza 4) zawód św. Józefa 6) ...Święty
7) motyl budzący się o zmroku 8) zbudowana przez Noego 12) jeden
z muszkieterów, przyjaciel Atosa i Portosa 14) podróż apostolska Jana Pawła
II 15) płynie przez Opole 18) zimowe rezerwy 20) pień ociosany z gałęzi 23)
zajęcie aktora 25) miasto Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 r. 27) kraj ze
stolicą w Rzymie 28) „Karol. Człowiek, który został papieżem” 29) rzeka
w Czechach i Niemczech, przepływa przez Drezno 30) skrucha z powodu
popełnionych grzechów.
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Nagrody wylosowały:
Zosia i Marysia Zeman,
Kacper Kościółek i Anna
Wiśniowska. Gratuluję.
Rozwiązanie krzyżówki
nr 07-08/2021 proszę
nadsyłać do 1 sierpnia 2021 na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.
Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.:
„Znak Orła – Historia Polski”. Pozdrawiam wszystkie wytrwałe
dzieci. Ks. Wacław
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Kącik Poezji

Kazimierz Żmuda, 18 czerwca 2021 r.

Strona

Serce się smuci, sumienie wzrusza
Pośród nas żywych brak Tadeusza.
Choroba przyszła niespodziewanie,
Któż mógł przewidzieć, że tak się stanie.
Był jeszcze silny i pełen troski
O swą rodzinę i ten dom boski.
Przecież on pracy tu włożył wiele,
Dla tej świątyni i tam w kościele.
To twoje ręce wyciągnęły kamienną płytę,
Na której nazwy i daty wyryte.
Bo tam gdzie teraz trzy noce spałeś,
to o Jakobim się dowiedziałeś,
Że tam kapliczka naj sam przód była
Gdzie się praojców rzesza modliła.
Gdy w tej świątyni pielgrzymi byli
To nie szczędziłeś tez swojej chwili.
Dobrze umiałeś przecież kucharzyć
I pod grochówkę zasmażkę smażyć.
Jeszcze na święta te wielkanocne
Przyszły Twe ręce z pomocą mocne.
Pomogły sprzątać naszą świątynię
Za co Ci dzięki stokrotne czynię.
Żono mu droga, kochane dzieci
Męża i ojca świeca nie świeci
Na pewno teraz u Boga w niebie
Dla was być może w danej potrzebie
Bo on w swym życiu zaufał Temu
Tu w tym ołtarzu – Miłosiernemu.
Miłość do Boga zostawił w spadku
Żegnaj już drugi nasz Leśny Dziadku.
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„Pożegnanie Leśnego Dziadka”

Strona
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Wyprawy w góry połączone z modlitwą,
czyli coś dla ciała i coś dla ducha.
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Zamyślenia
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Kącik humoru
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Tydzień św. Krzysztofa

Strona
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W dniu 25 lipca 2021 będzie obchodzony 22. Ogólnopolski Tydzień św.
Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na środki
transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa –
Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich
użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem
obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali
ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest
kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie
środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany
kilometr na ten cel.

Wakacyjny Dyżur na Parafii
w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r.

 Ks. Krzysztof pełni dyżur
od 28 czerwca do 28 lipca,
Kontakt telefoniczny 33/841 05 45;
 Ks. Wacław pełni dyżur
od 29 lipca do 29 sierpnia,
Kontakt telefoniczny 797279788 oraz 33/841 05 45.

Kancelaria Parafialna

w okresie wakacji będzie czynna:

w środy
od godz. 19.00 do 19.30,
w czwartki od godz. 8.00 do 8.30,
w piątki
od godz. 19.00 do 19.30;
Wszystkie sprawy proszę zgłaszać telefonicznie. Po uzgodnieniu
z księdzem terminu, dokumenty można będzie osobiście odebrać.
Porządek Mszy świętych w tygodniu
od 28 czerwca do 28 sierpnia:
Poniedziałki, środy i piątki – godz. 18.00
Wtorki, czwartki i soboty – godz. 7.00

Intencje Mszalne !!!
Terminy intencji mszalnych zajęte są do końca grudnia 2021 r. Osoby
zainteresowane terminami Mszy św. na jesień tego roku proszone są
o zaczekanie z intencjami do 29 sierpnia. Na początku września, w naszej
Parafii, zacznie odprawiać Msze św. ks. Józef, rozpoczynający emeryturę.

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;

