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Refleksja 

W XIV Niedzielę Zwykłą prorok Izajasz wzywa nas: „radujcie się wraz z Jerozolimą, 
weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, 
którzyście się nad nią smucili”. W modlitwie dnia zaś Kościół prosi Boga „udziel 
swoim wiernym duchowej radości”. W ten sposób Kościół daje nam do zrozumienia, 
jaką radość ma na myśli – nie czysto ludzką, zależną od rzeczy zewnętrznych, takich 
jak zdrowie, powodzenie, dobrobyt, sukces, lecz radość duchową. Chodzi o radość, 
która jest owocem Paschy Chrystusa, Jego zwycięstwa nad śmiercią; radość, która jest 
Bożym darem, Bożą łaską. U jej źródła, jej oparciem jest Boże słowo i Boży czyn 
stanowiący pociechę dla nas. Rzecz wyraźnie wybrzmiewa najpierw w Izajaszowym 
tekście. Jahwe mówi o obdarowaniu mieszkańców Jerozolimy pokojem i chwałą. 
Obiecuje, że „ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone”. 
I że w ten sposób doznają pociechy – „jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was 
pocieszać będę”. 
Psalmista wskazuje na zadziwiające rzeczy, których Bóg dokonał wśród ludzi: „morze 
na suchy ląd zamienił, pieszo przeszli przez rzekę”. I wzywa nas: „Nim się przeto 
radujmy!” Pośrednio więc poucza, że ostatecznie Bóg jest źródłem naszej pociechy, 
pokoju i radości serca.  
Natomiast św. Paweł w Liście do Galatów odnosi nas do Krzyża Chrystusowego. 
Wyznaje: „Nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa”. Nie ulega wątpliwości, że w Krzyżu, w Ukrzyżowanym 
Panu Apostoł upatruje ostateczną podstawę i wyraz pociechy danej nam od Boga, 
która sprawia, że świat się już w jego życiu nie liczy, a zasadniczą wartość stanowią 
dlań Boży Pokój i Miłosierdzie.  
Fragment Ewangelii Łukasza o rozesłaniu przez Chrystusa 72 uczniów rozprowadza 
temat radości duchowej od jeszcze innej strony. Stanowi swoisty apel do dzielenia się 
ową radością: „idźcie, oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą 
trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego 
domu wejdziecie najpierw mówcie: Pokój temu domowi”. Chodzi o misję dzielenia 
się pociechą doznaną od Boga, której samo centrum stanowi zwiastowanie Nowiny 
„przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Chodzi o budzenie radości i pokoju  
w sercach ludzi, wskazując im na tajemnicę obecności Boga pośród nas i miłowania 
nas aż po krzyż. Sami tym pocieszeni i rozradowani winniśmy jako uczniowie Pana 
pocieszać innych i radować się tym, że nasze imiona – jako zwiastunów radosnej 
nowiny – zapisane są w niebie. W ten sposób dzisiejsza liturgia wzywa nas do 
radowania się pociechą Pana, której szczególnym znakiem jest Chrystusowy Krzyż,  
i do dzielenia się tak obudzoną w sercu radością z innymi ludźmi. 

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu 

dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do 

każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście 

więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 

swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce 

między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani 

sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy 

do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: 

"Pokój temu domowi". Jeśli tam mieszka człowiek 

godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, 

powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje 

robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta 

wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 

tam są, i mówcie im: "Przybliżyło się do was królestwo Boże". Lecz jeśli do jakiego 

miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: "Nawet 

proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to 

wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże". Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów 

dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: ”Panie, 

przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: 

”Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę 

stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, 

że wasze imiona zapisane są w niebie”. (Łk 10,1-12.17-20) 

Naszą jedyną chlubą jest krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nauka o krzyżu jest 

bowiem mocą Bożą zbawiającą każdego, kto uwierzy. Chrystus ukrzyżowany jest 

mocą Bożą i mądrością Bożą. Kto chlubi się jedynie w Chrystusie Jezusie 

ukrzyżowanym, ten czci Boga w duchu i w prawdzie. W Chrystusie jesteśmy martwi 

dla świata, a świat jest martwy dla nas, ponieważ w Nim staliśmy się nowym 

stworzeniem. 

 

 

 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

, 

Wtorek i Czwartek: 16
00 
– 17

30
. 

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl 

mailto:kancelaria@parafiaotmet.pl


LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 4.07 

7
00

 Za † Walentynę Dorniak w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Msza św. pokiermaszowa w intencji †† Parafian. 

2) Za †† ojca Władysława, matkę Stanisławę i brata Bolesława Waligóra 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wtorek – 5.07 

7
00 Za † Ryszarda Kaczan w 30. dzień po śmierci.  

18
00 W intencji Róż Różańcowych.    

Środa – 6.07; wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

7
00

 Za † męża Stefana Rybak w 7. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron. 

17
00

 Za † Krystynę Lehmann w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 7.07 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

18
00 Za † Zdzisławę Tomczuk w kolejną rocznicę śmierci oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 8.07; wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera. 

7
00

 Za †† rodziców Natalię i Edwarda Stawirej, syna Piotra, męża Krzysztofa 

Zawieja, Emilię i Franciszka Zawieja, †† z rodziny Zawieja, Stawirej  

i Fikus oraz za szwagra Andrzeja Fikus i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Za † Leona Malek – od Róży Różańcowej pw. św. Franciszka. 

Sobota – 9.07 

  7
00

 Za † Reginę Myśluk, †† rodziców z obu stron, †† Annę i Fabiolę 

Myśluk, †† Marię, Mieczysława i Józefa Marszałek, †† Jana i Józefa 

Urbanowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin Agnieszki 

Wasąg oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.  

Niedziela – 10.07 – XV Zwykła. 

7
00

 Za †† rodziców Stanisława i Leokadię, Stanisława i Ernestynę, braci 

Józefa i Jerzego oraz †† z rodziny. 

8
15 Za † Leona Malek – od sąsiadów. 

9
00

 DPS Anna – w intencji parafian. 

9
45

 Za † ojca Janusza Kucza w 3. rocznicę śmierci.   

11
15

 Za †† Honoratę Korba, Barbarę Kauf, Aleksandrę Klaja, Pawła Nawara 

oraz †† z rodzin: Korba, Kauf, Święcickich, Nawara. 

(Po Mszy św. chrzest dzieci: Jan Cebula i Marcelina Niechwiadowicz)  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † Helenę Koszyk w 3. rocznicę śmierci. 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Przeżywamy rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli parafialny 

kiermasz. O godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory. Uroczystość 

odpustową przeżywa dziś parafia w Steblowie. 

 W poniedziałek o godz. 18
00

 zapraszamy na Mszę św. pokiermaszową  

w intencji wszystkich ++ Parafian. 

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.  

 W czwartek o godz.
 
7

00
 Msza św. w intencji powołań i całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji o godz. 17
45

.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium 

Duchownego i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na 

potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  


