
INTENCJE MSZALNE od 8 sierpnia do 14 września 2022 
PONIEDZIAŁEK, 8.08.2022 
  7.00 + Bronisław Bieda w 9. rocznicę śmierci 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Barbary 
i Michała w rocznicę ślubu 
WTOREK, 9.08.2022 
   7.00 + Danuta Szot od brata Jerzego z rodziną 
18.30 ++ Michalina w 21. rocznicę śmierci, Stanisław, Józef i Marianna  
Święto św. Wawrzyńca, ŚRODA, 10.08.2022 
  7.00 + Danuta Szot od Danuty i Mirosława Klamków 
18.30 + Piotr Korpanty w 2. rocznicę śmierci  
CZWARTEK, 11.08.2022 
  7.00 + Danuta Szot od Maryli i Sylwestra 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Kacperka w 1. rocznicę urodzin 
PIĄTEK, 12.08.2022 
  7.00 + Danuta Szot od Joanny i Seweryna Radzików 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Kacperka w 1. rocznicę urodzin 
Święto NMP Kalwaryjskiej, SOBOTA, 13.08.2022 
  7.00 + Maria Pitek  
18.30 ++ Wawrzyniec, Maria, ks. Józef Gruca 
20. NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.08.20212 
  7.30 Za Parafian 
  9.00 ++ Marian i zmarli rodzice 
10.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Małgorzaty i Dariusza Całków w 16. rocznicę ślubu 
12.00 ++ Janina i Paweł Pindór 
18.30 ++ Eleonora i Aleksander Sołtys 
20.00 + Zdzisława Kaziród w 1. Rocznicę śmierci  
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, PONIEDZIAŁEK, 15.08.20212 
  7.30 ++ Kazimiera, Jakub, Zdzisław Hołowieccy 
  9.00 Za Parafian 
10.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla Sławomira, Aliny, Przemysława i Tadeusza  
12.00 ++ Karolina w 17 r. śmierci, Zygmunt, Elżbieta Mączka  
18.30 Dziękczynna w 62. rocznicę ślubu o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Janiny i Ryszarda Faber 
20.00 ++ Stefan Wzorek w 8. Rocznicę śmierci, Franciszka, Zygmunt, Joanna, 
Henryk Sokół 
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EWANGELIA NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ wersja krótsza  
 /Łk 12,32-48 / 

 Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A 
wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z 
uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 
zakołacze.  Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, 
gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im 
zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.  Czy o drugiej, czy o 
trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej 
ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie». 
  

REFLEKSJA 
 

Bądź czujny, znaczy bądź odpowiedzialny. Chcesz spełniać w 
społeczeństwie wybrane zadania, spodziewaj się od pierwszych etapów 
Twojego działania obarczenia odpowiedzialnością. Obarczenia 
konsekwencjami za podjęte przez Ciebie decyzje. Owszem, odpowiedzialność 
będzie  ciężarem, który utrudni Twoje życie.  

Unikaj częstej pokusy towarzyszącej wchodzącym na drogę 
odpowiedzialności, mianowicie wywracania zastanego porządku do góry 
nogami. Twoi poprzednicy też starali się być czujni. Też przyjęli na siebie 
ciężar odpowiedzialności. Uszanuj to. Skorzystaj z doświadczenia, które oni 
wcześniej zdobyli na drodze do odpowiedzialności.  

Profit z poniesionego wcześniej trudu? Pierwszym sygnałem, że Ci się 
udało będzie podniesienie poziomu życia społecznego wokół Ciebie. Po 
chwilowej, czy dłuższej Twej nieobecności będą czekać na Twój powrót 
tęsknie jak na skrojony pod nich najsmaczniejszy i najwykwintniejszy 
posiłek… 



 
SZUKAJ, BO ZNAJDZIESZ 

 Przypomina mi się to, co opowiadała mi ostatnio moja znajoma. Będąc nad 
morzem z mężem grywali codziennie w szachy, jednak któregoś dnia zginął im biały 
konik szachowy. Przeszukali cały dom, ale konik się nie znalazł. Źli i rozczarowani 
przestali grywać w szachy i teraz chodzili codziennie na długie spacery po plaży. W 
czasie takiego spaceru ich pies przyniósł im w zębach białego konika szachowego. Gdy 
go jednak obejrzeli dokładnie, okazało się, że to nie był ich konik. Ten pochodził z 
jakiegoś innego kompletu. Był mniejszy, bardziej ozdobny i wyszukany, i na dodatek 
przetrawiony przez słoną wodę Wyglądało na to, że wyrzuciło go morze.  
 Dla mnie zdarzenia synchroniczne pokazują, że rzeczywistość jest 
poprzerastana sensami i znaczeniami istniejącymi w świecie, niejako niezależnie od 
naszego postrzegania. Sądzić, że sens może być jedynie nadany przez świadomą istotę 
ludzką, wydaje mi się teraz przejawem pychy. Świat zawiera w sobie znaczenia. Daje 
nam znaki. Zdarzenia, które zachodzą w tym samym czasie i przestrzeni, posiadają 
jednocześnie pewne silne związki psychologiczne. Znaki na zewnątrz odpowiadają 
znakom wewnątrz.  
 Różnica między tym, co zewnętrzne, a tym co wewnętrzne jest pozorna. 
Świat, który postrzegamy jest więc w pewnym sensie przedłużeniem świata 
wewnętrznego. Gdyby mnie zapytano, co uważam za najbardziej oczywisty dowód na 
istnienie Boga, podałabym właśnie synchroniczność.  
 To Olga Tokarczuk, wychowana w rodzinie ateistycznej. Ochrzczona 
pośpiesznie w wieku sześciu lat staraniem cioci, pod nieobecność rodziców. 
Nudziła się kiedy ciocia z księdzem po jej chrzcie rozmawiając postanowili 
wypić kawę.  
       Jest coś zajmującego w tym nieśmiałym, nieoczywistym wyznaniu 
wiary, prawda? W tym uwrażliwieniu na to co mówi otoczenie, co mówi pies i 
co znaczy figura szachowa. Chętnie zadałbym pytanie małżonkom, którzy 
wypoczywali nad morzem, czy spacery po plaży pozostały do końca urlopu 
środkiem zastępczym w miejsce pasjonujących partii szachów, czy może stały 
się jeszcze bardziej zajmujące i potrzebne niż spotkanie nad szachownicą. 
 Uwrażliwienie, wzbudzenie czujności wydaje się ważne zwłaszcza dla 
nas, uczniów Chrystusa oczekujących na Jego powrót. Powinniśmy nie tylko 
zachowywać naszą wiarę i żyć nią, ale też powinniśmy ją wyznawać. Szerzyć 
ją, nawet, gdyby nam samym wydawało się to niezręczne i mało 
przekonywujące. Jeśli oczekujemy przyszłych dóbr, które mają się stać 
naszym udziałem, powinniśmy czuwać wierząc. Wiara jest poręką tych dóbr. 
Jest gwarancją ich otrzymania. O tym opowiada autor Listu do Hebrajczyków 
w 11 rozdziale. Wyznaj, że wierzysz w to, iż otrzymasz dobra, a wtedy z 
pewnością je otrzymasz. Już je otrzymujesz. Teraźniejszość wpływa na 
wieczność, a wieczność wpływa na teraźniejszość (por. Benedykt XVI, Spe 
salvi, 7)  

 Wiara chroni nas również przed naszym ja, które częstokroć potrafi 
być zbyt zaborcze, zbyt władcze. (por. KKK 2730) Jako uczeń Chrystusa 
powinienem czuwać, ale raczej pokornie, zawsze w odniesieniu do Mistrza, 
do Jego przyjścia. Do Jego przyjścia przy końcu czasów i Jego przyjścia dzisiaj. 
Czuwać nie dlatego, że to jest fajne, że sobie to postanowiłem i że to potrafię. 
Czuwać w nadziei na to, że Go spotkam, że nie przeoczę Jego przyjścia. 
Czuwać dlatego, że mój duch, moje wnętrze tęskni za przychodzącym 
Mistrzem.  
 Bodaj najtrafniej ujął to psalmista: O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego 
oblicza. Ps 27,8 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  
1. Jutro wspomnienie św. Dominika Guzmana, we wtorek święto św. 

Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, w 
środę święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w czwartek 
wspomnienie św. Klary, dziewicy, w sobotę święto NMP Kalwaryjskiej. 

 
2. Wakacyjny harmonogram Mszy św. w niedzielę i w tygodniu, okazje 

do adoracji Najświętszego Sakramentu i do spowiedzi św. prezentujemy na 
stronie internetowej parafii i w gablotach parafialnych.  

 
3. Na środki transportu dla polskich misjonarzy przy 

pobłogosławieniu pojazdów we wspomnienie św. Krzysztofa zebraliśmy 
kwotę 424,05 PLN. Bardzo dziękujemy za wsparcie potrzebujących.  

 
4. Zachęcamy do modlitwy za pielgrzymów zmierzających na Jasną 

Górę i do Medjugorie, za odprawiających rekolekcje wakacyjne i za trwających 
w postanowieniu abstynencji od alkoholu.  

 
5. Przypominamy o zbliżającym się formowaniu rady parafialnej 

drugiej kadencji, którego zamierzamy dokonać we wrześniu br. W wolnym 
czasie prosimy przeglądnąć aktualny skład członków rady reprezentujących 
poszczególne rejony parafii i zastanowić się nad zmianą reprezentanta, 
poszerzeniem składu rady, bądź nad udzieleniem mandatu zaufania 
obecnemu reprezentantowi na kolejną kadencję. Ewentualne propozycje 
można zgłaszać proboszczowi już od teraz.  

 
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Sokołowską, śp. 

Jana Zakrzewskiego, śp. Elżbietę Kałucką i śp. Jana Kornelskiego. W Ich 

intencji, jak również za ofiary wojen i wypadków drogowych: Wieczny odpoczynek 
racz Im dać Panie... 


