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Refleksja 
W zeszłym roku wybraliśmy się z jednym ze współbraci na pielgrzymkę szlakiem 

św. Dominika. Podróżowaliśmy w habitach, wyłącznie autostopem, bez żadnych 

ustalonych wcześniej noclegów. Chcieliśmy zdać się na Bożą Opatrzność. Mieliśmy 

jedno postanowienie: jeśli w trakcie podróży któryś z kierowców zaprosi nas 

do siebie, to niezależnie od tego, czy jest antyklerykałem, muzułmaninem, buddystą, 

Hindusem czy też zupełnie niereligijną osobą (takich było najwięcej), przyjmiemy 

to zaproszenie, nawet jeśli miałoby to wydłużyć dotarcie do celu. Podczas przejazdu 

przez Szwajcarię pewien człowiek zaprosił nas do restauracji na obiad, proponując, 

abyśmy sami wybrali sobie danie z menu. Choć odczuwałem głód, odmówiłem, 

nie chcąc naciągać kierowcy na drogi posiłek. Wydawało mi się wówczas, 

że postąpiłem słusznie. Kiedy kilka tygodni później opowiadałem o tym 

zaprzyjaźnionym kapucynom, którzy od lat mieszkają w klasztorze utrzymującym się 

z żebrania, usłyszałem coś, co mnie bardzo zaskoczyło: „Odmawiając jedzenia, 

nie pozwoliłeś, aby ten człowiek przyjął na siebie błogosławieństwo Chrystusa”. Jakie 

błogosławieństwo? Przecież zaoszczędziłem mu jedynie kłopotu – tłumaczyłem się. 

Dopiero, gdy przeczytałem uważniej fragment mówiący o rozesłaniu uczniów 

przez Jezusa, zrozumiałem, co franciszkańscy bracia mieli na myśli. Nakaz 

nieprzechodzenia z domu do domu jest wskazówką, aby z wdzięcznością przyjmować 

gościnę, jakakolwiek ona jest. Postawa niezgody na pomoc jest zamknięciem się 

na Pana Boga, który działa poprzez innych ludzi (nawet jeśli sami o tym nie wiedzą). 

Niechęć do przyjmowania pomocy może więc wynikać nie tyle z pokory, ile z pychy, 

z egoistycznego myślenia, że jestem samowystarczalny i nie potrzebuję innych ludzi. 

Jeszcze jedna myśl dotycząca czytań. W żadnym miejscu Pisma Świętego 

nie obiecano nam, że zawsze będziemy traktowani przyjaźnie. Owszem, będzie wiele 

takich momentów, ale spotkamy się też z odrzuceniem, drwiną, a nawet 

prześladowaniem. To także jest wpisane w nasze życie. Jak pisze św. Paweł, 

to właśnie „blizny trudnych przeżyć” sprawiają, że stajemy się coraz bardziej 

Chrystusowi. Zamiast więc obrażać się na ludzi, rozpamiętując wyrządzone nam 

krzywdy, lepiej zastosować Jezusową radę, czyli „otrzepać się z prochu”, a odpłatę 

zostawić Panu.          Krzysztof Pałys OP 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jezus wyznaczył jeszcze innych 

siedemdziesięciu dwóch 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 

swoją 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.     (Łk 10,1-12. 17-20) 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

, 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 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.  

18
00

 Za †† Józefa, Eleonorę i Zenona Pluta, †† z rodzin Pluta, Opioła, Polak, 

Kubisch, Goleniowski, Pamuła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek – 9.07 

7
00 

Za † tatę Piotra Ruseckiego, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

18
00 

Za †† Honoratę Korba, Barbarę Kauf, Aleksandrę Klaja, Zygmunta 

Korba, †† z rodzin Nawara, Więckowski i Święcicki.  

Środa – 10.07 

7
00

 Za † Stefanię Data – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 1/29. 

17
00

 Za † ojca i dziadka Józefa Poskart. 

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

7
00

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

dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

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

Stanisława i Witolda Jadeszko, męża i ojca Józefa Szolc, †† z rodzin 

Zawadowicz, Bartnik i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 12.07; wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. 

7
00

 Za † męża Reinharda Krótki, †† rodziców Cebula i Krótki, brata 

Herberta i szwagra Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

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

Anastazję Rypalla.     

Sobota – 13.07; wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 75. rocznicy urodzin Manfreda 

Suchy oraz za †† rodziców z obu stron.  

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Anieli Szczecina z okazji  

82. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej 

rodziny.  

Niedziela – 14.07 – XV Zwykła 

7
00

 Za †† rodziców Mariannę i Piotra Kopeć, †† z rodziny.  

8
15 

Za † siostrę Marię, †† rodziców oraz Martę i Fryderyka.  

9
00 

DPS Anna – w intencji Parafian.  

9
45 

Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Lidii Ziemniak z okazji  

80. rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla całej rodziny.  

11
15

 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy o zdrowie  

i Boże błogosławieństwo w rodzinie Bajko i za †† rodziców z obu 

stron.  

16
30 

Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 15. rocznicy urodzin Filipa Kubis 

oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.    
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.  

 W sobotę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo 

fatimskie. 

 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 piątek 26 lipca przypada 

uroczystość św. Anny. Zapisy w zakrystii i kiosku. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium 

Duchownego i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na 

potrzeby parafialne. Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont 

organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


