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Sośnicowice, czerwiec/ lipiec 2020.  
 
TAK NAPRAWDĘ DOBRZE BEZ CIEBIE NIE POTRAFIĘ JEŹDZIĆ NAWET NA 
ROWERZE A CHODZIĆ PO WODZIE ..TO JUŻ WCALE.. 

Pod względem spania społeczeństwo dzieli się na tych co go potrzebują dużo i na tych co im 

wystarczy kapka i już są gotowi znowu do działania. FB doskonale to wyłapuje mieniąc się zielonymi 

kropkami i pokazując kto, kiedy i ile spał. Jednak wszyscy się zgodzą że godzina czwarta nad ranem jest 

czasem trudnym. Chyba że jest to noc nieprzespana, albo ktoś pracuje o tej porze bądź zaczyna swój 

dzień. Czytamy w Piśmie św. jak to o czwartej straży nocnej… Rzymianie wprowadzili taki termin a to 

naprawdę czas pomiędzy trzecią a szóstą rano. To szczególny moment dla ludzkiego organizmu jest on 

bowiem wtedy najsłabszy. Statystyczne wtedy jest najwięcej zgonów, najłatwiej zasnąć za kierownicą 

czy złodzieje wybierają się na kolejny skok. 

Kiedy budzisz się o tej porze jest jakoś tak dziwnie i nie do końca ani to wstawać ani niekiedy spać… 

zaczynają pojawiać się „demony”. Sarah Kane napisała swoją brutalną, kipiącą dziwnym historiami sztukę 

pt.”4.48 Psychosis” określając ten godzinę jako czas samobójców. Brrr wróćmy do czegoś cieplejszego 

choć za oknem żar leje się na potęgę… 

I w takim momencie przychodzi do swoich uczniów Jezus. Sami bali się Go, słabo widzieli i nie potrafili 

rozpoznać Pana. Pewnie było im zimno tak nad ranem… Jako rybacy dobrze znali tę trudną godzinę. 

W podobnej aurze możemy dzisiaj także odnaleźć proroka Eliasza co prawda nie w łodzi ale w grocie 

czeka na swego Boga. Była noc i gwałtowna wichura… a potem Pan przychodzi w delikatnym powiewie 

obiecując swoją obecność zawsze. 

Na falach jeziora przychodzi także prawdziwy Bóg i Piotr próbuje pobiec do Mistrza ale co się dzieje ? 

No tak tylko dwa kroki a potem otwiera się morska otchłań… 

Każdy z nas uczył się kiedyś jeździć na rowerze i zna ból utrzymywania równowagi. Na początku do 

wehikułu przymocowywano jeszcze kolejne dwa kółka by potem z czasem jeszcze przy pomocy kija 

z tyłu, ale coraz częściej samemu zacząć jeździć. A trzymasz mnie tam? Proszę trzymaj mocno? 

I nawet człowiek nie wiedział kiedy sam zaczął mknąć przez świat. Tak bardzo jednak była potrzebna ta 

obecność drugiego..ta jego pomoc i ręka… 

Każdy z nas kiedyś czegoś się uczył i potrzebował dobrej rady i wskazówki nauczyciela. Piotr dzisiaj 

w swoim okrzyku „Panie ratuj mnie” wyraża swoją prośbę..taki akt strzelisty by powtarzać to 

szczególnie wtedy kiedy grozi nam grzech, kiedy chcemy powiedzieć jedno słowo za dużo, kiedy ogarnia 

nas gniew albo nienawiść… uczy nas tego zwykły Święty Rybak topiący się w jeziorze… 

I chyba taka modlitwę trzeba rozciągnąć na całe swoje życie bo zdajemy sobie sprawę jak łatwo nam 

codziennie utonąć w różnych naszych sytuacjach. Ratunkiem zawsze pozostanie wyciągnięta w naszym 

kierunku dłoń naszego Pana. 

I dlatego dłonie Boże i te nasze są takie ważne. Ostatnio pisząc rozważania na pielgrzymkę w którym 

dotykam sakramentu kapłaństwa i małżeństwa zauważyłem jak ważne tu są ludzkie dłonie. Kapłan swoje 

wkłada w ręce biskupa oddając mu całkowicie swoją wolę , małżonkowie trzymając się za ręce składają 

przysięgę i nakładają obrączki mówiąc jesteś mój..jesteś moja.. 

Trzymajmy się wszyscy tej dłoni Boga ..pomoże nam nauczyć się jeździć dobrze na rowerze ..no 

z chodzeniem po wodzie będzie trudniej choć czy ja wiem? Pisze że wiara góry przenosi a co dopiero 

pobiegać po wodzie… No to spróbuję kiedyś ale na wszelki wypadek wezmę kapok gdybym zwątpił… 

Piotrze tego zapomniałeś ale Ty zawsze miałeś szczęście bo obok Ciebie był Twój Mistrz….  mg 
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18 lipca 

XVI niedziela zwykła 

Jr 23,1-6     E 2,13-18 

Ew.   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 miejsce 

pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak wielu 

bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet 

na posiłek nie mieli czasu .Odpłynęli więc 

łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz 

widziano ich odpływających. ….  

Bóg chce, abyśmy odpoczywali. Jak zaświadcza 

o tym Księga Rodzaju: po sześciu dniach 

stwarzania, w dniu siódmym Bóg sam odpoczął. 

Czemu mówi nam słowo Boże, iż Bóg odpoczął, 

skoro jako Bóg odpoczynku nie potrzebuje, bo 

przecież się nie męczy? Odpoczął ze względu na 

nas, abyśmy Go naśladowali, czyli sami 

odpoczywali i dali odpocząć innym. Wzorem jest 

dla nas Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. 

Widząc, że Jego uczniowie są utrudzeni 

ewangelizacją, mówi do nich: Pójdźcie wy sami 

osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 

nieco! I On sam jako człowiek, i Jego uczniowie 

potrzebowali odpoczynku. Odpoczynek bowiem ma 

bardzo głęboki  sens.  Nie chodzi w nim tylko 

o odnowienie sił fizycznych czy psychicznych, 

żeby potem jeszcze efektywniej pracować. Tak 

widzi to współczesny świat nastawiony na 

produkcję i podnoszenie wskaźników. 

W odpoczynku chodzi o coś o wiele głębszego. 

Przypomniał to w homilii w czasie Mszy św. 

w Nowym Targu,  św. Jan Paweł II. Zacytował tam 

słowa jednego z naszych  poetów - Cypriana 

Kamila Norwida: Odpocząć to znaczy począć na 

nowo. W odpoczynku więc chodzi o nowe życie. 

Chodzi o to, jak wskazywał wtedy Jan Paweł II, 

aby w nas poczynał się, rozwijał i rodził nowy 

człowiek – tak jak to rozumiał św. Paweł Apostoł – 

czyli człowiek odnawiający się ustawicznie 

w Chrystusie. Odpoczynek pozbawiony tego 

wymiaru duchowego jest nieludzki, bo traktuje 

się w nim człowieka jako maszynę do regeneracji. 

Tymczasem chodzi o to, żeby przez odpoczynek 

stawać się coraz bardziej człowiekiem, czyli 

coraz bardziej upodabniać się do Boga. 

Wprawdzie Jezus i Jego uczniowie zamierzają 

odpocząć, ale widząc wielki tłum, który wyszedł 

im na spotkanie, Jezus zlitował się nad nimi 

i zaczął ich nauczać. Nie ma bowiem odpoczynku 

od swego powołania i jego najgłębszej treści, 

którą jest miłość. Nie ma odpoczynku od bycia 

ojcem, matką, mężem, żoną, kapłanem… Nie ma 

odpoczynku od tego, kimś się jest… Odpoczynek 

jest po to, aby się było coraz bardziej, ciągle na 

nowo… 

      (M.W.)                                                                                                                                                

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek    12.07.2021 r. 
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 

1630    Różaniec o pokój na świecie 

1700    Za++ rodziców Ernę i Ernest Langer 

 Za + Gerarda Katner w kol. r. śmierci. + synową 

Urszulę, ++ z rodz. Wydra i Katner  

 za+ ojca Jana Babiak w III r. śmierci 
  

Wtorek   13.07.2021 r. 
św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

1730       Różaniec w intencji czcicieli MB Fatimskiej 

1800    W intencji czcicieli MB Fatimskiej 

Środa   14.07.2021 r.  
Św. Kamila de Lellis, prezbitera 

630     Za + Jana i Gertrudę Szymczyk od Urszuli, Alki, 

Reginy z Rodzinami  
 
    

Czwartek  15.07.2021r. 
św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

1700     Za + Annę Wieczorek w I rocznicę śmierci  
 

Piątek  16.07.2021r. 
NMP z Góry Karmel 

630       ………………………………………………………………………………………, 
1700     W int. Rodziny Bania i za ++ z rodziny  
 
 

Sobota    17.07.2021 r. 
630    za+ Jadwigę Paśnik w 30 dzień po śmierci 
1700 Za + wnuka Mateusza Foks na pam. Urodzin 
 

Niedziela    18.07.2021 r.   
XVI  Niedziela Zwykła 

730  Zajęte 

930   Za ++ rodziców Jana i Różę Leppich, ++ Tomasza 

i Gertrudę Goldman 

1100 Odpust ku czci św. Marii Magdaleny 

 KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII      
 

                                                                   
Boże, mój Panie, proszę Cię, aby wszystkie moje zamiary, 

decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby 

i chwały Twego Boskiego Majestatu (św. Ignacy Loyola). 

 



 

St
ro

n
a3

 

25 lipca 

XVII  niedziela zwykła 

Św. Jakuba Apostoła 

2 Krl 4,42-4    E 4,1-6 

Ew  Mt 20,20-28 

 
Matka synów Zebedeusza podeszła do 

Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu 

pokłon, o coś Go prosiła .On ją zapytał: 

„Czego pragniesz? ”Rzekła Mu: „Powiedz, 

żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim 

królestwie, jeden po prawej, a drugi po 

lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus 

rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy 

możecie pić kielich, który Ja mam pić?”…… 

 

Apostołowie wciąż żyli nadzieją, że Jezus 

okaże się politycznym mesjaszem, który 

wyzwoli ich spod panowania Rzymian, że będą 

potem ważnymi urzędnikami u Jego boku. 

Jakub i Jan do realizacji swoich oczekiwań 

zaangażowali nawet matkę. Jezus „przywołał 

ich do siebie”. Tylko bliskość Jezusa może 

uwolnić nas od zazdrości, zawiści, rywalizacji. 

Świadomość bezinteresownej miłości Boga 

uzdalnia nas do stawania się wraz z Jezusem 

pierwszymi w miłości, a nie w zaszczytach, 

wielkimi we wrażliwości na potrzeby innych, 

a nie w przemocy. Na tym polega uczestnictwo 

w kielichu Jezusa, w Jego pasji. 

 

Święty Jakub, zwany także Jakubem, 

synem Zebedeusza, lub Jakubem Większym 

(urodzony w Galilei, w Palestynie – zmarł 

w 44 r., w Jerozolimie; święto 25 lipca), 

jeden z Dwunastu Apostołów, czyli członek 

najgłębszego kręgu Jezusa, również jako 

jedyny apostoł, którego męczeństwo jest  

zapisane w Nowym Testamencie. Jakub 

został ścięty na rozkaz króla Heroda 

Agryppy I z Judei; zgodnie z hiszpańską 

tradycją jego ciało zabrano do Santiago de 

Compostela, gdzie jego sanktuarium 

przyciąga pielgrzymów z całego świata. 

(oprac. na postawie materiałów dostępnych 

w internecie) 

 
Jezu, niech Twoja logika ewangelicznej 

służby uwalnia mnie z mojej logiki światowej 

pychy i dominacji. 
 

. (M.W.)                                                                                                                                                

 
 

 

 

Poniedziałek    19.07.2021 r. 
1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + Norberta Glagla w kol. r. śmierci. 

 W intencji Róży Błogosławionego Czesława 

  Za + Edytę Bucher w 30 dzień po śmierci 

 

Wtorek  20.07.2021 r. 
Błogosławionego Czesława, prezbitera 

630  ………………………………………………………………………………………,
 

 

Środa   21.07.2021r. 
Św. Apolinarego, biskupa i męczennika 

630 ………………………………………………………………………………………, 

 

Czwartek  22.07.2021 r. 
św. Marii Magdaleny 

630  Za + Józefa Szafranek 

1700  Za + Wiesława Piechula 

 

Piątek  23.07.2021r. 
św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 

630  ………………………………………………………………………………………, 

1700  ………………………………………………………………………………………, 

 

Sobota    24.07.2021 r. 
św. Kingi, dziewicy 

630 ………………………………………………………………………………………, 
1700 Za + męża Herberta Liebienow na pam. Urodzin 

1815  nabożeństwo na cmentarzu 
 

Niedziela    25.07.2021 r.  
XVII  Niedziela Zwykła 

730  Za + matkę Marię Mika na pam. I r. śmierci.  

930   w intencji Marzeny i Dawida w kolejną rocznicę 

ślubu 

1100 Odpust ku czci Św. Jakuba  

1700 Z okazji 78 urodzin Helmuta Witt 

 
. 
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01 sierpnia 

XVIII niedziela zwykła 

Wj 16,2-4.12-15      E 4,17.20-24 

Ew  J 6,24-35 
…. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę 

powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb 

z nieba, ale dopiero Ojciec mój da 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 tego chleba”. 

Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. 

… 

       Zwykle  bliżej nam do tego co widzialne, 

policzalne, co można dotknąć czy w jakiś sposób 

doświadczyć którymś z naszych zmysłów. Patrząc 

na społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych, 

można odnieść wrażenie, że im więcej możliwości 

zaspokojenia tego co zewnętrzne, tym trudniej 

otwierać się na to co duchowe. Wprawdzie 

przekraczamy ciągle nasze ograniczenia 

i możliwości, ale możemy je pomylić z tym 

pragnieniem nieskończoności, świętości i nieba, 

które jest zapisane w naszych sercach. Św. Jan 

ewangelista opisuje cud rozmnożenia chleba. Po 

nauce Jezusa w opisie ewangelisty nie widać 

żadnej specjalnej reakcji ze strony 

zgromadzonych ludzi. Pojawia się ona, kiedy 

odkrywają, jaki cud uczynił Jezus. Zostali 

nasyceni fizycznie, poczuli się spełnieni na teraz, 

ale także na bezpieczną i spokojną przyszłość. 

Już nigdy nie będą odczuwać braku, już zawsze 

będą nasyceni. Tak jakby już tutaj na ziemi miało 

się spełnić królestwo Boże i człowiek miał 

osiągnąć pełnię. Wyraźnie widzimy w tym 

zachowaniu podobieństwo do naszych czasów. 

Fragment tej Ewangelii odkrywa w nas jednak 

inny głód i inne pragnienie, któremu należy 

przyznać właściwe miejsce. Czasami jesteśmy 

wypełnieni tak wieloma rzeczami, sprawami, 

troskami, problemami, że nie odczuwamy 

podstawowego pragnienia i głodu. Często 

doświadczając go, próbujemy zaspokoić go innym 

„pokarmem”. Okazuje się jednak, że ciągle 

pozostajemy nienasyceni, dopóki nie otworzymy 

się na prawdziwy pokarm, który daje nam Ojciec, 

a jest nim Jezus Chrystus, żywy i prawdziwy Bóg 

ukryty w Eucharystii. W rozmnożeniu chleba 

Jezus wzywa, aby troszczyć się nie o ten pokarm, 

który ginie, ale o ten, który trwa na wieki (J 6, 

27). Kieruje wzrok głodnych w stronę nieba: Jam 

jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 

będzie już łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy 

pragnąć nie będzie (J 6, 35).                                                                                                                                                               

 

Dobry Jezu, oczyść moje serce 

z nieuporządkowanych pragnień. Oby Duch 

Święty sprawił, bym kierował się w swoim 

postępowaniu miłością i wiarą 

(M.W.)                                                                                                                                                

Poniedziałek    26.07.2021 r. 
Św. Joachima i Anny, rodziców NMP .. 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + Teodora Kijas – od rodziny  

 Za + Gertrudę Szymczyk od Piotra z Dziadowej 

Kłody  

 

Wtorek   27.07.2021r. 

630 
………………………………………………………………………………………, 

 

Środa   28.07.2021 r.  
Św. Szarbela Makhlufa, prezbitera 

630 ………………………………………………………………………………………, 

 

Czwartek  29.07.2021 r. 

1700 Za + ojca Erwina Rogon 

 

Piątek  30.07.2021 r. 
Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła 

630 ………………………………………………………………………………………, 

1700 Za ++ rodziców Ewalda i Różę Hosz 

 

Sobota    31.07.2021 r. 
św. Ignacego z Loyoli, 

630 ………………………………………………………………………………………, 
1700 Za + Manfreda Banik, ++ rodz. z obu stron, 

++ pokrew. 

 

Niedziela    01.08.2021 r.  
XVIII Niedziela Zwykła 

730 za + Alfreda Dzierżą na pam. urodzin 

930   Z okazji 20 rocznicy ślubu 

1100 Za + męża Jana Folwaczny, syna Tomasza  

1215 Msza chrzcielna i roczna  

 Chrzest: Laura Szarłat  

 Roczek: Ada Grzeczycho, Rafał Starzec  

1700 Za + Jadwigę Pisula, męża Wilhelma, rodziców 

z obu stron, ++ z rodziny Pisula, Piontek  
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08 sierpnia 

XIX niedziela zwykła 

1Krl 19,4-8         Ef 4,30-5,2 

Ew  J 6,41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, 

dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, 

który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to 

nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i 

matkę znamy? Jakżeż może On teraz 

mówić: «Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im 

odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie 

pociągnie Ojciec, który Mnie posłał.  …. 
     W Kafarnaum Jezus wygłasza mowę, 

która jest wyjaśnieniem dokonanego przez 

Niego cudu rozmnożenia chleba. Nawiązuje on 

ewidentnie do cudu manny, którą Bóg karmił na 

pustyni swój lud zmierzający do Ziemi 

Obiecanej. Dla Żydów jednorazowy cud nie 

może się równać z wieloletnim udzielaniem 

manny przez Boga. Jako Mesjasz Jezus 

powinien uczynić coś więcej. Znaczenie cudu 

Jezusa odsłania się w Jego mowie. Tym 

pokarmem udzielanym w obfitości jest On 

sam. On jest Chlebem życia, który z nieba 

zstępuje. To coś o wiele większego niż 

najlepszy ziemski pokarm podtrzymujący tylko 

życie doczesne. Jezus daje nam siebie, a kto 

przyjmuje Jezusa, ma życie wieczne. Nie 

chodzi tu tylko o życie po śmierci doczesnej. 

Życie wieczne zaczyna się już teraz, kiedy 

człowiek przez wiarę otwiera się na Pana, 

kiedy Bóg napełnia go sobą i przemienia. 

Słuchający Jezusa Żydzi szemrali przeciwko 

Niemu. Słowo „szemrać” nawiązuje do postawy 

Izraela na pustyni i oznacza przede wszystkim 

brak wiary. Ale kryje się w nim także 

obojętność, nieufność, zniechęcenie, 

podejrzliwość, powątpiewanie. Szemranie jest 

zamknięciem serca i poddaniem się 

wątpliwościom. Powodem niewiary Żydów była 

znajomość ziemskiego rodowodu Jezusa. Dla 

nich Jezus nie mógł pochodzić z nieba. Nie 

wszystko da się łatwo wyjaśnić. Wiara oznacza 

pokorę umysłu wobec tajemnicy Boga, 

otwartość na światło płynące z góry. 

Doświadczamy  działania Ducha Świętego, 

sprawiającego, że Maryja w swym łonie 

przyjęła Syna Bożego, który stał się 

człowiekiem.  

   

Panie, uwielbiam Cię w moim sercu. 

Dziękuję Ci, że mimo mojej słabości zawsze 

jesteś blisko Mnie. Bądź pochwalony 

w Przenajświętszym Sakramencie, teraz 

i zawsze, i na wieki wieków. Amen.                                                                                                                                      

(M.W.)                                                                                                                                                

 

Poniedziałek    02.08.2021 r. 
Św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + matkę Jadwigę Dziuba na pam. Urodzin, 

+ męża, ++ rodziców i dziadków 

 Za + męża Norberta Foit na pam. Urodzin 

 

Wtorek   03.08.2021 r.  

630  
………………………………………………………………………………………, 

 

Środa    04.08.2021 r. 
św. Jana Marii Vianneya 

630  ………………………………………………………………………………………, 
 

Czwartek  05.08.2021r. 

630  ………………………………………………………………………………………, 

1700 Za + Manfreda Staneczek 
 

Piątek  06.08.2021 r. 
Święto Przemienienia Pańskiego 

630 ………………………………………………………………………………………, 

1700 Za + matkę Małgorzatę Szydło w r. śmierci.  

 

Sobota    07.08.2021r. 
Św. Męczenników Sykstusa II, papieża i 

Towarzyszy 

630 Za + Edeltraudę Folwaczny 

1630 Nabożeństwo różańcowe Apostolstwa Dobrej 

śmierci 

1700 Za + męża Ewalda Ludwig na pam. urodzin 

 

Niedziela    08.08.2021 r.  
XIX Niedziela Zwykła 

730  Za + Brygidę Sołtysek w I rocznicę śmierci  

930   W intencji rodziny Ludwig o Boże bł. w rodzinie 

1100 Za + Jana Erfurth na pam. kol. r. śmierci. 

1700 Za ++ rodziców Małgorzatę i Jerzego Siebielec  
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Poniedziałek    09.08.2021 r. 
św. Teresy Benedykt od Krzyża, 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  W intencji dzieci nienarodzonych oraz osób 

które podjęły się duchowej adopcji w naszej 

parafii 

 Za ++ rodziców Marię i Józefa Fojt  

 

Wtorek   10.08.2021 r. 
św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

630  
Za + Brygidę Sołtysek w I rocznicę śmierci  

 

Środa   11.08.2021r.  
św. Klary, dziewicy 

630  
Za + Jana Szafranek 

 

Czwartek  12.08.2021 r. 
Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy 

1400 
Ślub: Szczepański – Chrześcijańska .. 

1700 
Za + matkę Cecylię Pietrowski, + ojca Józefa 

 

Piątek  13.08.2021 r. 
Świętych męczenników Poncjana, papieża 

i Hipolita, prezbitera 

530  W intencji pielgrzymów 

 

Sobota    14.08.2021 r. 
św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera 

i męczennika 

1500  Ślub: Dereń – Burszka 

1700 Za + Joachima Mainka na pam. Urodzin 

 

Niedziela    15.08.2021 r. 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

730 Za ++ Marię i Fryderyka Gramala 

930  Za + Mariana Prykan na pam. urodzin  

1100 Za + Teresę Rudnik w r. śmierci. 

1700 Za + Franciszka Oleś na pam. VIII r. śmierci. 

 

 KOLEKTA NA POTRZEBY PARAFII 

                                                                        
 

  

 

 

15 sierpnia 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

Ap 11,19a; 12,1.3-6a,10a 1 Kor 15,20-26 

Ew   Łk 1,39-56 

 

       W tym czasie Maryja wybrała się 

i poszła z pośpiechem w góry do 

pewnego miasta w pokoleniu 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 

okrzyk i powiedziała :„Błogosławiona 

jesteś między niewiastami i 

błogosławiony jest owoc Twojego łona….  
 

       Zwieńczeniem pięknego życia jest niebo. 

Całe życie Maryi było dla Boga, dla Jezusa, 

więc wszystko prowadziło Ją ku niebu. 

Owocem życia Maryi jest Jezus, którego 

przyjęła jako najwspanialszy dar Ojca dla Niej 

i dla całego świata. Elżbieta błogosławi Maryję 

właśnie za to, że uwierzyła Bogu i przyjęła 

Jego dar. Przyjęcie Jezusa jest dla Maryi 

źródłem radości, wdzięczności i uwielbienia. 

      

Wydarzenia związane 

z zakończeniem ziemskiego życia Maryi 

zaczęto upamiętniać w V wieku na 

Wschodzie przez obchody święta Zaśnięcia 

Matki Bożej, które stało się tym samym 

jednym z najstarszych świąt maryjnych. 

Obchodzone początkowo lokalnie, zwiększało 

później swój zasięg przybierając różne 

nazwy (np. Zaśnięcia, Przejścia czy 

Odpocznienia Maryi), aż do upowszechnienia 

się w całym Kościele. W Polsce i innych 

krajach europejskich czci się Matkę Boską 

Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej 

bujnej roślinności, stąd w polskiej tradycji 

ludowej święto znane jest pod nazwą Matki 

Boskiej Zielnej.. (oprac. na postawie 

materiałów dostępnych w internecie) 

 
Jezu, pragnę, aby moje życie było 

dobre, piękne i prawdziwe, aby 

zaowocowało niebem. 

 
(M.W.)                                                                                                                                                
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22 sierpnia 

XXI  niedziela zwykła 

Joz 24,1-2a.15-17.18b    Ef 5,21-32 

Ewangelia: J 6, 54. 60-69 

 
Ucząc w synagodze w Kafarnaum 

Jezus powiedział: „Kto spożywa moje 

ciało i pije moją krew, ma życie 

wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 

ostatecznym”. 

A spośród Jego uczniów, którzy to 

usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta 

mowa. Któż jej może słuchać?”…… 
 

Pan Jezus obiecał dać swoje Ciało i 

Krew do spożywania, ale wtedy Jego słuchacze 

zareagowali szemraniem, oburzeniem 

i zgorszeniem. Do nich dołączyły się także głosy 

Jego uczniów. Mimo takiej negatywnej reakcji 

Pan nie wycofał się z zapowiedzi dania ludziom 

pokarmu i napoju życia. Była to trudna mowa, 

wielu nie uwierzyło Mu, odeszło i już więcej 

z Nim nie chodziło. Szemrzący przeciwko Jego 

słowu odeszli! Jest to pewna prawidłowość 

także dzisiaj. Najczęściej odchodzą od Jezusa 

i Jego Kościoła ci, którzy szemrzą przeciwko 

słowu Pana. Mowa Jezusowa jest trudna, jeśli 

nie słucha się jej z wiarą. Pan nie zatrzymywał 

odchodzących, bo wiedział, że nic ich przy Nim 

nie zatrzyma, jeśli nie będą mieli wiary. Bóg 

pociąga miłością, a nie siłą. Życie uczy, że wielu 

szemrzących i niezadowolonych, a będących 

przy Jezusie bez wiary, jest przy Nim, ale 

tylko do pewnego czasu. Inni – którzy nie 

szemrzą – są przy Nim stale. Oni z wiarą 

i pokorą klękają przed Eucharystią i wierzą 

Jezusowi!  Dziękujmy za Jezusowe słowa 

o życiu wiecznym i za pokarm, który to życie 

daje i utrzymuje. Przyjmujmy Pana jak umiemy 

najlepiej, gdy przychodzi do nas i daje nam 

swoje Ciało i swoją Krew, a może wówczas inni 

uczniowie za naszym przykładem będą do Niego 

przychodzić ? 

 

        Jezu, ofiaruję Ci tych 

wszystkich, którzy odrzucili Twoją 

naukę i nie poszli za Tobą. Miej 

miłosierdzie nad nimi.                           
                                                                                                                     

(M.W.) 

 

 

 

 

Poniedziałek    16.08.2021 r. 
Św. Stefana Węgierskiego 

1630  Różaniec o pokój na świecie 

1700  Za + Teodora Kijas – od rodziny Krzysztofa 

i Sylwii Milaniak 

 Za + matkę Annę Borketas w kol. r. śmierci. 

I ojca Franciszka  

 

Wtorek   17.08.2021 r.  
św. Jacka, prezbitera 

630  
………………………………………………………………………………………, 

   

Środa    18.08.2021 r. 

630 Za + Elżbietę Piechula 

 

Czwartek 19.08.2021 r. 
Św. Jana Eudesa, prezbitera 

630  Za ++ z rodz. Passon i Przeliorz  

1700  Za ++ Helenę i Michała Mandel  

 

Piątek  20.08.2021 r. 
św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

630 ……………………………………………………………………………………………….. 

1730  Różaniec w intencji czcicieli MB Fatimskiej  

1800 W intencji czcicieli MB Fatimskiej  

 

Sobota    21.08.2021 r. 
św. Piusa X, papieża 

630 Za ++ Marię i Franciszka Chudoba, + Alfreda 

Tentscher, ++ z pokrewieństwa 

1700 Do Bożej Opatrzności MBNP z podziękowaniem 

z otrzymane łaski w intencji Marii i Zdzisława 

w kol. r. ślubu  
 

Niedziela    22.08.2021 r.  
XX Niedziela Zwykła 

730  Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za 

odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

i zdrowie oraz bł. Boże w rodzinie Arnolda 

i Joanny 

930   za+ matkę Cecylię Pietrowski, ojca Józefa, 

++ z rodziny 

1100 Odpust ku czci św. Rocha 

1700 za + matkę Jadwigę Szymoński w kol. r. śmierci 
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Dziewięć miesięcy... 

Nawet nie wiem kiedy minęło... Wyzwanie, które wraz z córkami podjęłam... 

Wiem, że oprócz nas było jeszcze trochę osób i za to, Chwała Panu...  

A o czym mowa? O wspaniałej inicjatywie jakim jest 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego 

Zagładą, polegająca na modlitwie w intencji nieznanego 

poczętego dziecka, zagrożonego aborcją.  

 

8 sierpnia w naszym kościele pw. Św. Jakuba odbędzie się msza w intencji 

wszystkich, którzy podjęli się tego wyzwania. Dzień nieprzypadkowy, gdyż właśnie 

tego dnia mija 9 miesięcy codziennej modlitwy. Dziś z tego miejsca składam Wam 

wielkie Bóg Zapłać. Przepełniona niewyobrażalną radością, że w tym dzisiejszym jakże 

"trendy" świecie, są ludzie, dla których nadzieja, miłość, wiara, a szczególnie modlitwa 

mają siłę, mają moc... Nie wstydzą się Boga, nie ruszają ich wyśmiewne opinie innych, 

często również katolików... 

Co raz rzadziej obserwuję takie postawy... Tym bardziej doceniam trud 

i zaangażowanie.  

Co mogę powiedzieć o Duchowej Adopcji z mojej własnej 

perspektywy? Szczególny to był czas, wspólna, wyczekana, 

codzienna modlitwa z córkami... Czy udało się? Tak, gdyż jedna 

napędzała do modlitwy drugą. Czy dzień wolny, czy w długiej drodze, 

czy podczas wakacji. Żadna nie zapomniała, gdyż cel był szlachetny, 

niesamowicie ważny. Mam nadzieję i wierzę głęboko, że udało mi się 

uratować, choć jedno dziecko, że rodzina, do której trafi mój Duchowy 

Aniołek, pozna smak rodzicielstwa i prawdziwej wzajemnej miłości.  

  

Wciąż jednak nie potrafię zrozumieć zachowań ludzi, 

którzy usilnie działają na rzecz ochrony przyrody, płaczą 

nad jajami lęgowymi ptactwa, czy żółwi (co oczywiście 

również jest ważne), lecz kiedy mowa o nienarodzonym 

dziecku - nagle wielka burza?! Że to przecież zlepek 

komórek, którego można się pozbyć...  

Dziecka można się pozbyć, ale jajo zbyt cenne? Czegoś nie 

rozumiem... I pewnie nigdy nie zrozumiem... Wole 

przemilczeć... Chcę cieszyć się sukcesem Duchowej Adopcji...  

Jeszcze w tym roku będzie szansa na podjęcie nowego wyzwania... Ale o tym 

w odpowiednim czasie...  

Spokojnych i bezpiecznych wakacji jeszcze życzę :)  

Roksana Cieślok                                                                                                                                                   
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  Intencje   Róż    Różańcowych 

     

 

 

Foto: I. Musioł 
 

Ogłoszenia: 
1. W miesiącach wakacyjnych w pierwsze piątki miesiąca nie będzie adoracji Najświętszego 

Sakramentu i Koronki do Miłosierdzia Bożego 

2. 13 lipca we wtorek  MB. Fatimskiej. O godz. 17
30

 różaniec,  o godz. 18
00

 msza św. 

w intencji  czcicieli  MB Fatimskiej, po mszy św. procesja do okoła Kościoła. 

3. 18  lipca w niedziele o godz. 11
00

 odpust ku czci św. Marii Magdaleny na Tworogu 

Małym 

4. W niedzielę 25 lipca odpust parafialny ku czci św. Jakuba. Msza św. odpustowa 

zostanie odprawiona o godz. 11
00

. W sobotę o godz. 18
15

 nabożeństwo na cmentarzu. 

Wypominki składamy w zakrystii. 

5. W piątek 13 sierpnia rozpoczęcie 256 pielgrzymki na Górę Św. Anny mszą św.  godz. 

5
30

 . 

6. W niedzielę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia NMP msze św. w porządku niedzielnym.  

7. W niedzielę 22 sierpnia odpust ku czci św. Rocha msza św. o godz. 11
00

 . 

8. W piątek  20 sierpnia o. godz. 18
00

 msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, 

o godz. 17
30

 różaniec, a po mszy św. procesja 

 

Lipiec 

  

 -    O Boże błogosławieństwo dla Rolników podczas żniw 

 

Sierpień -   O trzeźwość naszego narodu 
 

Boże Ciało na Tworogu Małym 
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Redakcja: ks. Marcin Gajda, Roksana Cieślok, , Barbara Ludwig, Brygida Hosz. Sabina 
Sołtysek,  

 

Adres: glosswjakuba @op. pl    

 
 

Zakład Elektro- Instalacyjno – Mechaniczny 

T O M  -  T E CH 

w Sośnicowicach ul. Arki Bożka 7 

 

oferuje pracę na stanowisku ochraniarz 

(mile widziane osoby z grupą inwalidzką) 


