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Refleksja 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. 

Pismo Święte pokazuje nam obraz pokornego Jezusa. Tego, o którym powie 

Zachariasz, że idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na 

osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9). To Jezus ciągle zatroskany o nas: 

„wszędzie pozostawił przykłady swego miłosierdzia” (św. Grzegorz Wielki). 

To Jezus, który wskrzesza, leczy, uwalnia zniewolonych. Czasem wręcz nie 

czeka, aby Mu przyniesiono chorego, ale mówi: „Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 

8,7). Nawet w momencie swojej śmierci troszczy się o tych, którzy Go 

otaczają. Oddaje siebie z miłości. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze 

grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata (1 J 2,2).  

I pokorny pozostaje z nami w Komunii Świętej. Niektórzy nawet oskarżali 

Jezusową Ewangelię o to, że wprowadza na świat zarazę pokory. 

Idea pokory fascynowała św. Franciszka z Asyżu, który zwykł był wołać: 

„Patrzcie bracia na pokorę Boga!” i zwracając się do Boga mówił: „Jesteś 

pokorą!”. Dlatego w Pieśni słonecznej uczynił z wody symbol pokory. 

„Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest pożyteczna  

i pokorna, i cenna, i czysta”. Woda jest pokorna, ponieważ rozdaje siebie, 

zawsze schodzi aż do osiągnięcia najniższego punktu. Woda wybiera zawsze 

dla siebie ostatnie miejsce. W przeciwieństwie do pary, która zawsze dąży do 

góry i dlatego słusznie jest łączona z pychą. 

Pokora nie tylko nie poniża człowieka, ale czyni go prawdziwym, 

autentycznym. Pokorny to ten, który chodzi po ziemi, kto twardo trzyma się 

ziemi, kto nie ulega zmieniającym się modom, nie wbija się w pychę z powodu 

pochwał. Ciągle powtarza sobie jak św. Paweł: „Cóż masz, czego byś nie 

otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” 

(1 Kor 4,7). 

ks. Leszek Smoliński 

 

 

 

 

 

 

 

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 moje jarzmo 

na siebie i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11,25-30) 

Jezus nie obiecuje, że zdejmie z nas trud czy ciężar, obiecuje natomiast, że nas 

pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych 

doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. 

Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast 

zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym 

życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do 

przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie 

wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, 

aby nas pokrzepić.  
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i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.  
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LITURGIA TYGODNIA 
 

Poniedziałek – 6.07; wspomnienie św. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 

7
00

 Msza św. pokiermaszowa za †† Parafian.  

18
00

 Za † męża Włodzimierza Trochimiuk i †† z pokrewieństwa z obu stron.  

Wtorek – 7.07 

7
00 Za † Jerzego Woźniaka – od sąsiadów.        

18
00 W intencji Róż Różańcowych.      

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

7
00

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

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

i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierpiące.     

17
00

 1) Za †† dziadków Józefa i Elfrydę Pluta, †† z rodziny Pluta, Opioła, 

Polak, Kubisch, Nowak, Goleniewski i Pamuła. 

2) Za † Lottę Wojtyna w 30. dzień po śmierci. (ks. D. Staniek) 

Czwartek – 9.07 

7
00

 Za † Janinę Gromala – od rodziny Tymurów, Kamińskich, Wójsików.     

18
00

 Za †† rodziców Gabrielę i Józefa Jadeszko, siostrę Ninę, braci 

Stanisława i Witolda Jadeszko, męża Józefa Szolc i jego rodziców,  

†† z rodzin Lawendowicz i Bartnik.  

Piątek – 10.07 

7
00

 Za † Jana Harchut – od Ireny Soboń i Wandy Stypa z rodzinami.   

18
00

 Do Bożego Miłosierdzia za † Reginę Myśluk, †† rodziców z obu stron, 

Annę Myśluk, s. zakonną Fabiolę, †† Marię i Mieczysława Marszałek  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 11.07; święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. 

  7
00

 Za †† Wincentego i Gertrudę Pietruszka, ich rodziców i rodzeństwo,  

†† Piotra Kalwas i Jerzego Kottysch i dusze w czyśćcu cierpiące.    

11
00 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Janiny i Ryszarda Piotrowskich  

z okazji 50. rocznicy ślubu oraz z okazji 70. urodzin Ryszarda. (ks. M. 

Kleman)  

18
00

 Za † syna Łukasza Babiak w 1. rocznicę śmierci.     

Niedziela – 12.07 – XV Zwykła.  

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † siostrę Jadwigę, †† rodziców Helenę 

i Józefa Nędzi.   

8
15 Za † matkę Helenę Cichoń. 

9
45

 Za † męża Gintera Beer, teściów Wilhelma i Waltraudę Beer, babcię 

Anastazję.    

11
15

 Za † ojca Janusza Kucza w 1. rocznicę śmierci.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Ewy Rodak z okazji 50. rocznicy 

urodzin.     
 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Przeżywamy rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli parafialny 

kiermasz. O godz. 16
30

 zapraszamy na uroczyste Nieszpory.  

 W poniedziałek o godz. 7
00

 zapraszamy na Mszę św. pokiermaszową  

w intencji wszystkich †† Parafian. 

 We wtorek o godz. 18
00

 Msza św. w intencji Róż Różańcowych. 

 W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. 

 W sobotę o godz. 8
00

 wyjazd ministrantów i marianek wraz z rodzicami 

na spływ kajakowy do Staniszcz Wielkich. 

 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! 

 Tegoroczna pielgrzymka na Górę św. Anny i na Obchody Kalwaryjskie 

ku czci Aniołów Stróżów odbędzie się w dniach od 28 do 30 sierpnia 

(piątek-niedziela). Ewentualna rezerwacja noclegów w indywidualnym 

zakresie. Zapisy w zakrystii. 

 


