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Refleksja 
Kim jest Jezus? To pytanie nurtowało współczesnych Mistrzowi z Nazaretu. Również 

całe pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów, wciąż próbują odpowiedzieć na to 

jakże interesujące pytanie. Oto jedno ze świadectw, które może stanowić odpowiedź 

na to pytanie: „Moi rodzice życzyli sobie, bym była ochrzczona, jak tylko się 

urodziłam. Chodziłam na lekcje religii aż do bierzmowania. A później zwątpiłam, czy 

Bóg naprawdę istnieje. Minęły lata, chodziłam tylko na mszę niedzielną i raz do roku 

przystępowałam tylko do Komunii św., bo to było obowiązkowe, żeby nie być  

w stanie grzechu. Aż do chwili, gdy odkryłam Chrystusa, który umarł  

i zmartwychwstał. To było prawdziwe spotkanie z Chrystusem żyjącym dzisiaj. Serce 

moje płonęło jak serce apostołów, którzy szli obok Niego, nie rozpoznając Go. 

Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które odmieniło całe moje życie; bo teraz żyję  

z nim i niosę go innym”.Wśród wielu odpowiedzi – opinii o Jezusie, Piotr wyraził tę 

prawdziwą i właściwą mówiąc, że Jezus jest „Mesjaszem Bożym”. Wtedy Jezus 

wskazuje, jaki jest prawdziwy charakter Jego misji mesjańskiej: „Syn człowieczy 

musi wycierpieć”; przypomina, że towarzyszenie Mu, to współdziałanie w misji 

mesjańskiej, której znakiem będzie cierpienie, krzyż, wyrzeczenie, a nie doczesne 

nasycenie i doczesne wyzwolenie. Być może i w nas jest tęsknota, by jedynie widzieć 

znaki, cieszyć się rozmnożonym cudownie chlebem, może i nadawać Jezusowemu 

działaniu polityczne znaczenie. Takie chrześcijaństwo byłoby zapewne o wiele 

łatwiejsze w odbiorze i akceptacji, dające o wiele bardziej namacalne korzyści. 

Chrześcijaństwo jest jednak wyznawaniem Chrystusa, który „ogołocił samego siebie”, 

jak również „przeszedł przez życie, dobrze czyniąc”. 

Aby pójść za Chrystusem trzeba najpierw „zaprzeć się siebie”. A więc powiedzieć 

„nie” naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia. Jest to możliwe, ponieważ 

nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w śmierci i samotności. Tutaj otwiera 

się droga do mówienia „tak” Temu, który nas kocha, który jest naszym życiem. Tutaj 

zaczyna się mówienie „tak” zwycięstwu Jego miłości. Podjęcie decyzji, która łączy się 

z mówieniem „tak”, wymaga wysiłku z naszej strony i wywołuje cierpienia. Każdy ma 

wziąć „krzyż swój”. Powołanie chrześcijańskie to naśladowanie Pana, a więc także  

w podejmowaniu krzyża przez Jego naśladowców. 

ks. Leszek Smoliński 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli 

z Nim uczniowie, zwrócił się do nich  

z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie 

tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana 

Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni 

mówią, że któryś z dawnych proroków 

zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za 

kogo Mnie uważacie? Piotr 

odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał 

ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 

będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, 

a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za 

Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego 

powodu, ten je zachowa. (Łk. 9,18-24) 

 

 

„Czy masz mnie za głupca?" - tak zirytowani pytamy, gdy mamy wrażenie, że ktoś nas 

lekceważy. Jezus nie zirytowany, ale z ciekawości stawia w dzisiejszej Ewangelii swoim 

uczniom dwa podobne pytania. Najpierw pyta ich zupełnie ogólnie, za kogo uważają Go 

ludzie. Opinie są bardzo różne. Następnie chce się dowiedzieć, i to konkretnie, za kogo 

uważają Go sami uczniowie. Tym razem nie daje im żadnych szans, by mogli 

niezobowiązująco ukryć się za przypadkowo dobranymi opiniami ludzi. Muszą się 

zdeklarować, wyznać, kim jest dla nich Mistrz. Nie znamy odpowiedzi ich wszystkich. 

Wydaje się, jakby Piotr odpowiedział za nich wszystkich: „Za Mesjasza!” Zdarzyło się to 

prawie 2000 lat temu. 

Dzisiaj Jezus spogląda na nas i pyta każdego z nas z osobna: „Za kogo ty Mnie uważasz? 

Jaką rolę powinienem odgrywać w twoim życiu: główną albo tylko nic nie znaczącą, 

drugoplanową?” Obok nas nie ma Piotra. Odpowiedzi musi udzielić każdy z nas z osobna, 

odpowiedzieć w swoim imieniu. A Jezus mówi dalej, że ocalimy nasze życie, jeśli z Jego 

powodu je stracimy. Znaczy to tyle, że im więcej w moim życiu będę pozostawiał miejsca 

Jezusowi, tym bardziej moja osoba będzie schodziła na drugi plan. Ale jednocześnie tym 

bardziej będę stawał się „wolny od samego siebie”, tym bardziej będzie stawało się dla 

mnie jasne, co ze swoimi talentami mogę zrobić w duchu Jezusa. 

Jezus pyta nas codziennie, za kogo Go uważamy. Jaka jest twoja odpowiedź? 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 24.06; Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

7
00

 Za † Helenę Smolin.  

18
00

 Za †† Jana Blicharz, Helenę i Wincentego Blicharz oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Wtorek – 25.06 

7
00 Za † Helenę Smolin. 

18
00 Za † męża Alberta Koszela, †† z rodzin Koszela, Jończyk, Matuszek, Woźny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 26.06 

7
00

 Za †† Marię i Gertrudę Ciomber. 

 17
00

 Za †† Erykę i Józefa Kozok, Elwirę Kozok, Jerzego Kolasa, †† z rodziny Kozok, 

Wolny.   

Czwartek – 27.06  

7
00

 Za †† Mariana i Piotra Przybyłek.  

18
00

 Za †† Annę Lasonczyk w 2. rocznicę śmierci, jej męża Reinholda oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 28.06; Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

7
00

 Za †† Annę Gońda, męża Jana, †† z rodziny Niczka oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy urodzin Korneliusa Pierzkały.   

Sobota – 29.06; Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

7
00

 Za †† rodziców Leokadię i Edwarda oraz †† z rodziny.  

18
00

 Za †† wujka Piotra Zawieja, Krzysztofa Zawieja, †† z rodziny Fikus, Stawirej  

i Zawieja oraz dusze w czyśćcu cierpiące – od Natalii z rodzicami.  

Niedziela – 30.06 – XIII Zwykła - Kiermasz 

7
00

 Za † córkę Iwonę Jońca w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców Kurta  

i Marię Jońca.  

8
15 Za †† z rodzin Tkocz i Bieniek, Krakowiak i Klimek oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 Msza św. Kiermaszowa w intencji Parafian.     

11
15

 Za †† rodziców Elfrydę i Gintera Ochlast, Janinę i Gerarda Boguszewskich, 

siostrę Krystynę, szwagra Janusza, Marię Orzeł, †† z rodzin oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

(Po Mszy św. chrzest dziecka: Bruno Skóra oraz błogosławieństwo rocznego 

dziecka: Nela Pinkawa) 

16
30 Nabożeństwo do Najśw. Serca PJ. 

17
00

 Za † Zdzisława Tomczuk w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Tomczuk, 

Zakowicz, Haber i Zwoliński.  

 

OGŁOSZENIA 

 

 Uroczystość odpustową przeżywa dziś Parafia w Obrowcu i Dobrej. 

 Zapraszamy wszystkich parafian, zwłaszcza dzieci w strojach 

pierwszokomunijnych, panów noszących baldachim, dzieci do sypania kwiatów, 

ministrantów i marianki do udziału w procesjach  i  nabożeństwach do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa –  dziś o godz. 16
30

, a w tygodniu (do czwartku) 

po wieczornych Mszach św.  

 Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy w piątek po wieczornej 

Mszy św., w sobotę o godz. 17
45

, a w niedzielę o godz. 16
30

. 

 W środę o godz. 6
00

 Wyjazd ministrantów do Szklarskiej Poręby.  

 W środę Msza św. o godz. 17
00

, na którą mimo wakacji, zapraszamy dzieci  

i młodzież. 

 W sobotę przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta 

przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. 

 W przyszłą niedzielę przypada rocznica poświęcenia naszego kościoła, czyli 

parafialny kiermasz. Suma kiermaszowa w intencji Parafian o godz. 9
45

.  

 Kolekt; dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. 

Dziś przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Tydzień temu na 

remont organów zebraliśmy 4100 zł i 4 euro Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

 Nasza parafia planuje zorganizować pielgrzymko-wycieczkę do Jordanii.  

W programie m.in. przelot z Krakowa do Ammanu i zwiedzanie stolicy; Akaby - 

miasta portowego nad Morzem Czerwonym; całodzienna wycieczka do Petry; 

wypoczynek nad Morzem Martwym. Więcej szczegółów na plakacie w gablocie. 

Termin: 10 – 17.02 2020 r., koszt 3300 zł i 180 $.  

 Parafialny Zespół Caritas organizuje wyjazd autokarowy dla seniorów i osób 

starszych na Górę św. Anny w uroczystość św. Anny - 26 lipca. Zapisy  

w zakrystii i kiosku. 

 W tym tygodniu kancelaria czynna będzie w poniedziałek i we wtorek. 

 


