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SŁOWO ŻYCIA
XIV NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 10, 1-9

Jezus

wyznaczył jeszcze
innych siedemdziesięciu dwu 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
posyłam was jak owce między wilki.
Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani
sandałów; i nikogo w drodze nie
pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu,
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 będą mieli: bo zasługuje robotnik
na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z
domu do
domu. Jeśli do jakiegoś
miasta
wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie
chorych, którzy tam są, i mówcie im:
Przybliżyło się do was królestwo Boże».

XV NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 10, 25-37

Powstał jakiś uczony w Prawie i
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wystawiając Jezusa na próbę, zapytał:
«Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu
odpowiedział: «Co jest napisane w
Prawie? Jak czytasz?» On rzekł:
«Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą
swoją mocą i całym swoim
umysłem; a swego bliźniego jak siebie
samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze
odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz
żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: «A kto jest moim
bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego,
rzekł: «Pewien człowiek schodził z
Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce
zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na
pół umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan;
zobaczył go i minął. Tak samo lewita,
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył
go, minął. Pewien zaś Samarytanin,
wędrując, przyszedł również na to
miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się
głęboko: podszedł do niego i opatrzył
mu rany, zalewając je oliwą i winem;
potem wsadził go na swoje bydlę,
zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego
zaś dnia
wyjął dwa
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz,
ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Kto z tych trzech okazał się według
ciebie bliźnim
tego, który wpadł w
ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten,
który mu okazał miłosierdzie».
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Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń królestwo!
podobnie!»

VI NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 10, 38-42

Jezus

przyszedł do jednej wsi.
Tam
pewna niewiasta, imieniem
Marta, przyjęła Go w swoim domu.
Miała ona siostrę, imieniem Maria,
która usiadłszy u nóg Pana, słuchała
Jego słowa.
Marta
zaś uwijała
się około
rozmaitych posług. A stanąwszy przy
Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne,
że moja siostra zostawiła mnie samą
przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby
mi pomogła». A Pan jej odpowiedział:
«Marto, Marto, martwisz
się i
niepokoisz o wiele, a potrzeba mało
albo tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona».

XVII NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 11, 1-13

Jezus,

przebywając w jakimś
miejscu, modlił się, a kiedy skończył,
rzekł
jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i
Jan nauczył swoich uczniów». A On
rzekł do nich: «Kiedy będziecie się
modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje

Naszego
chleba
powszedniego dawaj nam na każdy
dzień i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto
przeciw nam zawini; i nie dopuść,
byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was,
mając przyjaciela, pójdzie do niego o
północy i powie mu: „Przyjacielu,
pożycz
mi trzy chleby, bo mój
przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie
mam co mu podać”. Lecz tamten
odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę
wstać i dać tobie”. Powiadam wam:
Chociażby nie wstał i nie dał z tego
powodu, że jest jego przyjacielem,
to z powodu jego natręctwa wstanie i
da mu, ile potrzebuje. I Ja wam
powiadam: Proście, a będzie wam
dane;
szukajcie, a
znajdziecie;
kołaczcie, a zostanie wam otworzone.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a kołaczącemu
zostanie otworzone. Jeżeli któregoś
z was, ojców, syn
poprosi o chleb,
czy poda
mu kamień? Albo o rybę,
czy zamiast ryby poda mu węża? Lub
też gdy prosi o jajko, czy poda mu
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli
jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, to o ileż bardziej
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą».

XVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 12, 13-21
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Ktoś

z tłumu rzekł do Jezusa:
«Nauczycielu, powiedz mojemu bratu,
żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku,
któż Mnie ustanowił nad wami sędzią
albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet gdy ktoś ma wszystkiego w
nadmiarze, to życie jego nie zależy od
jego mienia». I opowiedział im
przypowieść: «Pewnemu zamożnemu
człowiekowi dobrze obrodziło pole. I
rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie
mam
gdzie
pomieścić moich
zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę
moje spichlerze, a pobuduję większe i
tam zgromadzę całe moje zboże i
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie
dobra, na długie lata złożone;
odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz
Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze
tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, co
przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u
Boga».

XIX NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 12, 35-40

Jezus

powiedział do swoich
uczniów: «Niech będą przepasane
biodra wasze i zapalone pochodnie. A
wy bądźcie podobni do ludzi
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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 przyjść ma
złodziej, nie pozwoliłby włamać się do
swego domu. Wy też bądźcie gotowi,
gdyż o godzinie, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

XX NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 12, 49-53

Przyszedłem

rzucić ogień na
ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on
już zapłonął Chrzest mam przyjąć i
jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy
myślicie, że przyszedłem dać
ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie
rozdwojonych w jednym domu: troje
stanie przeciw
dwojgu, a dwoje
przeciw trojgu; ojciec
przeciw
synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce;
teściowa przeciw synowej, a synowa
przeciw teściowej».

APOSTOŁ

XXI NIEDZIELA
ZWYKŁA
Łk 13, 22- 30

Tak

nauczając, szedł przez
miasta i wsie i odbywał swą podróż do
Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał:
«Panie, czy tylko nieliczni będą
zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie
wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli. Skoro Pan domu
wstanie i drzwi zamknie, wówczas
stojąc na dworze, zaczniecie kołatać
do drzwi i wołać: „Panie, otwórz
nam!”; lecz On wam odpowie: „Nie
wiem, skąd jesteście”.
Wtedy
zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych
nauczałeś”. Lecz On
rzecze:
„Powiadam wam, nie wiem, skąd
jesteście. Odstąpcie
ode Mnie
wszyscy
dopuszczający
się
niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie
Abrahama, Izaaka
i Jakuba, i
wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz
wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i
zachodu, z północy i południa i siądą
za stołem w królestwie Bożym. Tak
oto
są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą
ostatnimi».
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Łk 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu
pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go
śledzili.
Potem
opowiedział
zaproszonym
przypowieść,
gdy
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca
wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię
kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem ktoś
znakomitszy od ciebie nie był
zaproszony przez niego. Wówczas
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i
powie ci: „Ustąp temu miejsca!”; i
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie
miejsce.
Lecz
gdy będziesz
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim
miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i
powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się
wyżej!”; i spotka cię zaszczyt wobec
wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę,
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani
braci, ani krewnych, ani zamożnych
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i
niewidomych. A będziesz szczęśliwy,
ponieważ nie mają czym tobie się
odwdzięczyć;
odpłatę
bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych».
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Kalendarz liturgiczny
WTOREK, 28 CZERWCA - wspomnienie św. Ireneusza,
biskupa i męczennika.
ŚRODA, 29 CZERWCA - uroczystość świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
CZWARTEK, 30 CZERWCA - wspomnienie Świętych
Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego.
ŚRODA, 6 LIPCA - wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej.
PIĄTEK, 8 LIPCA - wspomnienie św. Jana z Dukli,
prezbitera.
PONIEDZIAŁEK, 11 LIPCA - święto św. Benedykta,
opata, patrona Europy.
WTOREK, 12 LIPCA - wspomnienie św. Brunona
Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
ŚRODA, 13 LIPCA - wspomnienie św. pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta.
PIĄTEK, 15 LIPCA- wspomnienie św. Bonawentury,
biskupa i doktora Kościoła.
SOBOTA, 16 LIPCA - święto Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel.
PIĄTEK, 22 LIPCA - wspomnienie św. Marii Magdaleny.
SOBOTA, 23 LIPCA - święto św. Brygidy,
zakonnicy, patronki Europy.
PONIEDZIAŁEK, 25 LIPCA - święto św. Jakuba
Apostoła. Wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców.
WTOREK, 26 LIPCA - wspomnienie św. Joachima i Anny,
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rodziców Najświętszej Maryi Panny.
PIĄTEK, 29 LIPCA - wspomnienie św. Marty, Marii i
Łazarza.
PONIEDZIAŁEK, 1 SIERPNIA - wspomnienie św. Alfonsa
Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
CZWARTEK, 4 SIERPNIA - wspomnienie św. Jana Marii
Vianneya, prezbitera.
SOBOTA, 6 SIERPNIA - Święto Przemienienia Pańskiego.
PONIEDZIAŁEK, 8 SIERPNIA - wspomnienie św.
Dominika, prezbitera.
WTOREK, 9 SIERPNIA - święto św. Teresy Benedykty od
Krzyża, patronki Europy.
ŚRODA, 10 SIERPNIA - święto św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika.
CZWARTEK, 11 SIERPNIA - wspomnienie św. Klary,
dziewicy.
PONIEDZIAŁEK, 15 SIERPNIA - uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
ŚRODA, 17 SIERPNIA - wspomnienie św. Jacka,
prezbitera.
SOBOTA, 20 SIERPNIA - wspomnienie św. Bernarda z
Clairvaux, opata.
PONIEDZIAŁEK, 22 SIERPNIA - wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Królowej.
ŚRODA, 24 SIERPNIA - święto św. Bartłomieja, apostoła.
PIĄTEK, 26 SIERPNIA - uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej.
SOBOTA, 27 SIERPNIA - wspomnienie św. Moniki.
PONIEDZIAŁEK, 29 SIERPNIA - wspomnienie
męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
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REFLEKSJE

PROBOSZCZA

GDZIE PAN BÓG JEDZIE NA WAKACJE?
Czy Bóg jedzie na wakacje? Pan Bóg jedzie z nami na
wakacje, ale pod warunkiem że zamiast zostawić Go w
domu, zabierzemy Go ze sobą. Pewnego razu, w czasie
kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek
zapytał: „Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?”. Wywołało to falę
śmiechu w całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka
śmiali się
tak głośno i długo, że nie
można było
kontynuować kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni
na Mszy św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łukasz,
kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę i stwierdził, że
pytanie, które zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne.
Co więcej, stanowczym
głosem
oznajmił, że
zna
odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli
zdumieni i zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek.
Tymczasem Łukasz nabrał w płuca powietrza i z całych
sił, głośno i
odważnie udzielił odpowiedzi, mówiąc:
„Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem
że my Go ze sobą zabierzemy, a nie zostawimy w domu!”.
W całym kościele
wszyscy pospuszczali głowy i trwała
cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, że mają tak
mądrego syna. Choć pozornie pytanie mogło wydawać się
śmieszne, to już odpowiedź na nie może zmusić nas do
zastanowienia. „Idźcie i odpocznijcie nieco” Na koniec
czerwca dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! A więc
czas bez szkoły, bez
nauki, bez
książek, bez pracy
domowej, bez dźwigania każdego
ranka
ciężkiego
plecaka i co najważniejsze - bez porannego wstawania.
Pewnie każdy zgodzi się, że te ponad 60 dni bez nauki w
lipcu i sierpniu to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to
sobie zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się
8

APOSTOŁ KISIELIC lipiec - sierpień

2022

odpoczynek. Łatwo wtedy cytować słowa Jezusa z szóstego
rozdziału Ewangelii wg św. Marka: „Idźcie i odpocznijcie
nieco”. Apostołowie, po trudzie ewangelizowania, wrócili do
Jezusa i
opowiadali o
swoich osiągnięciach. Mimo
entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro Jezus
odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy uczeń szkoły
podstawowej lub liceum wraca ostatniego dnia ze szkoły,
niesie w
ręku swoje świadectwo, wie też, że czeka go
zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie go na
górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe
kraje. Niektórzy
marzą o spływie kajakowym lub o
wędkowaniu. Różne mamy pomysły na wakacje i w różne
miejsca jedziemy. Wakacje
to taki piękny
czas mający
jedną wadę - kiedyś muszą się
skończyć. Wtedy wracamy
do naszej codzienności, do szkoły, do różnych innych zajęć.
Myślę, że warto już na samym początku wakacji pomyśleć
o tym, co mówili Piotrek i Łukasz: czy Pan Bóg też jedzie na
wakacje? Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod
warunkiem, że my Go
ze sobą zabierzemy! Wcale nie
zamykają kościołów pakując wakacyjne plecaki czy torby
podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie
chce On, abyśmy
zostawili Go na długie dwa miesiące
samego. On chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile
naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze
sobą na
wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie
zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem,
Przewodnikiem… Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale
nie zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest
sprawowana Msza św. Również w wakacje należy pamiętać
o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu
Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na wakacje, to na
pewno
rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia;
dziękować Mu
za słońce, piękno krajobrazu, który
odkrywamy; za dobroć ludzi, której doświadczamy; za wiele
chwil radości, które nas spotkają! Ks. Jan Twardowski w
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swoim wierszu pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla
Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla
pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy
od Boga i każą chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwila
wakacyjnej radości czy szczęścia może być oﬁarowana Panu
Bogu. Myśl o tym, co najważniejsze.
Zdaj test swojej wiary. Wakacje to doskonały czas na
test naszej wiary. Być może czasami naszą obecność na
Eucharystii, spowiedź, modlitwę traktujemy jedynie jako
praktyki religijne, które są jednym z wielu „obowiązków”
naszego życia. A przecież mówi się, że wakacje to czas, gdy
od obowiązków mamy odpocząć. Wszystkim, którzy
rozpoczynają wakacje, chciałbym dedykować bajkę o
najpiękniejszym ze wszystkich skarbów: „Każdego poranka
bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał
hołdy
swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to,
co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród
różnych poddanych, zjawiających się codziennie na
królewskim dworze, każdego dnia punktualnie pojawiał się
pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem
oddalał się, równie cicho jak wchodził. Król, który
przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów,
przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko
żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały
dwór. Jednak żebrak się tym nie zrażał. Powracał każdego
dnia, by przekazać w królewskie dłonie kolejny dar. Król
przyjmował go rutynowo i natychmiast odkładał jabłko do
przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko
tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie
przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie pełen.
Pewnego dnia
ulubiona królewska
małpa wzięła jedno
jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi
króla. Monarcha
oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł
wewnątrz jabłka
migocącą perłę. Rozkazał natychmiast,

10

APOSTOŁ KISIELIC lipiec - sierpień 2022

aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z
nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał
zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać.
- Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia
niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i
wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony
nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich
darów jest każdy rozpoczynający się dzień”.
Obyśmy potraﬁli w każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec
skarb, jaki otrzymujemy od Boga. Starajmy się, aby tego
skarbu nie zniszczyć i nie zapomnieć o Panu Bogu, który
każdego dnia chce być z nami!
Modlitwa wakacyjna: Naucz mnie Panie dobrze
wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał
dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym
na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie
światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem.
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje,
aby spędzili dobrze ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz
o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku
środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami
i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Amen.

ks. Jerzy Bieńkowski SAC, Proboszcz
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MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE NASZEJ PARAFII
KISIELICE - Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30, 18.00
- święto w dzień powszedni - godz. 10.30 i 18.00
- dzień powszedni od pon. do pt. - godz. 18.00
- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego
- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)
- przed każdą Mszą Św. i w czasie Mszy Św.
*******************************************************************

Pierwsze piątki miesiąca: - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00
Sakrament pojednania - od 15.30
************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.
**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA
WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00
Wezwanie do chorego, zgłoszanie pogrzebu możliwe poza określonymi godzinami,
z wyjątkiem niedziel i uroczystości oraz nieprzewidzianych sytuacji. W razie nieobecności
kapłanów można dzwonić pod numer: 552756019
Do kancelarii parafialnej można przyjść również na rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego dawcę miłuje Bóg...”. ( 2 Kor 9, 7b ) Za posługi
w kancelarii i czynności religijne w naszej paraﬁi nie ma
cennika. Oﬁary są zgodne z sumieniem i oﬁarnością oﬁarodawcy.

Numer konta bankowego:
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010

....................................................................................................................

Pismo
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INTENCJE MSZALNE 27 CZERWCA - 28 SIERPNIA 2022
PONIEDZIAŁEK 27 CZERWCA
18.00 + Ewa Kibała – gregorianka.
WTOREK 28 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała – gregorianka.
2. + Piotr Fiołna z okazji imienin.
ŚRODA 29 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała – gregorianka.
2. + Paweł Kruk w dniu imienin.
CZWARTEK 30 CZERWCA
18.00 1. + Ewa Kibała – gregorianka.
2. + Piotr Górecki w dniu imienin i śp.
Władysława Stępkowska – 28 r. śm.
PIĄTEK 1 LIPCA
16.00 Za paraﬁan.
18.00 + Dziadków z obojga stron i
Stanisława.
SOBOTA 2 LIPCA
8.00 O błogosławiaństwo dla rodziny i
przyjaciół.
18.00 + Mieczysław Janakowski – 31 r.
śm. i + Władysławę Janakowską.
NIEDZIELA 3 LIPCA
8.00 + Katarzyna i Klemens
Subkowscy oraz Kazimiera i Józef
Robakiewicz.
9.30 + Andrzej Pokorski i dziadków z
obojga stron.
11.00 1. Dziękczynno – błagalna za
cud uzdrowienia Marysi z prośbą o
Bożą opiekę i wszelkie łaski.
2. + Helena i Czesław Huzarscy.
12.30 1. + Stanisław Konecki – 6 r. śm.
2. + Alina Janta – Lipińska - 30 dzień
po śmierci.
18.00 Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i
wszelkie potrzebne łaski dla Marty.
Poniedziałek 4 LIPCA

18.00 + Sławomir Orczyk – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK 5 LIPCA
18.00 + Wiesław Mróz – od Zakładu
Pogrzebowego „Eden”.
ŚRODA 6 LIPCA
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 7 LIPCA
18.00 + Julia Swara – 12 r. śmierci.
PIĄTEK 8 LIPCA
18.00 + Aneta Trzcińska – od Zakładu
Pogrzebowego „Eden”.
SOBOTA 9 LIPCA
8.00 Za Paraﬁan.
18.00 Z okazji urodzin mamy Danuty o
zdrowie i Boże błog. oraz opiekę
Matki Bożej.
NIEDZIELA 10 LIPCA
08.00 + Stanisławę, Cecylię, Stefana i
Andrzeja Wasiołek
09.30 + Sabina Glinowiecka – 4 r. śm. i
Jan Glinowiecki.
11.00 + Paweł i Bartosz Kruk o łaskę
życia wiecznego.
12.30 + Lucyna Sobiech – 2 r. śmierci .
18.00 + Jan Tomaszewski - 30 dzień
po śmierci.
PONIEDZIAŁEK 11 LIPCA
18.00 + Edmund Franciszek
Zakrzewski – od Zakładu
Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK 12 LIPCA
18.00 + Władysławę Janakowską – 5 r.
śmierci i męża Mieczysława.
ŚRODA 13 LIPCA
18.00 + Manfryd Laskowski – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
CZWARTEK 14 LIPCA
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18. 00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK 15 LIPCA
18.00 + Zygmunt Woźniak – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
SOBOTA 16 LIPCA
8.00 + Ryszard Prus – 30 dzień po
śmierci.
18.00 + Ryszard Prus – int. od
Stanisławy, Bolesława oraz brata
Zbigniewa od rodziny Wielińskich.
NIEDZIELA 17 LIPCA
8.00 W intencji ks. Kamila z okazji
imienin o światło Ducha Św., Boże
błogosławieństwo, wytrwałość
w kapłaństwie oraz opiekę Matki
Bożej.
9.30 + Anna Kawska w rocznicę
śmierci, Józef Kawski oraz
rodzeństwo.
11.00 W intencji Marzeny i
Grzegorza z okazji 20 rocznicy
sakramentu małżeństwa o zdrowie,
Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla nich i dzieci, oraz
opiekę Matki Bożej.
12.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 + Zenon i Marianna
Kochanowscy i zmarli z rodziny.
PONIEDZIAŁEK 18 LIPCA
18.00 + Marian Gral – od Zakładu
Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK 19 LIPCA
18.00 + Hubert Neumann – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
ŚRODA 20 LIPCA
18.00 + Lech Bronikowski – 3 r.
śmierci.
CZWARTEK 21 LIPCA
18.00 + Kazimierz Gałkowski – 30
dzień po śmierci.
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PIĄTEK 22 LIPCA
18.00 + Jan i Bernadeta Mądrzy.
SOBOTA 23 LIPCA
8.00 + Jan Witkowski – 4 r.śmierci.
18.00 + Anna Rojczyk i śp. Anna
Orłowska z okazji imienin i za
zmarłych z rodziny.
NIEDZIELA 24 LIPCA
08.00 + Bożena Traczyk – 2 r.
śmierci.
09.30 Dziękczynno-błagalna w
intencji Genowefy Goska z okazji 80
rocz. urodzin, o zdrowie Boże błog.
i wszelkie potrzebne łaski dla niej,
oraz opiekę Matki Bożej - int. od
dzieci i wnuków.
11.00 + Alina, Krzysztof i Anna Góral
z okazji imienin.
12.30 + Stanisławę Barańską– 7 r.
śm., Jerzego, Władysława i
dziadków z obojga stron.
18.00 + Aleksandrę Kuba.
PONIEDZIAŁEK 25 LIPCA
18.00 + Jan Kamionka – od Zakładu
Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK 26 LIPCA
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 27 LIPCA
18.00 + Jan Tomaszewski – int. od
kolegów i koleżanek z pracy z Firmy
„Animex”.
CZWARTEK 28 LIPCA
18. 00 + Barbara Malinowska - 30
dzień po śmierci.
PIĄTEK 29 LIPCA
18.00 + Franciszka Buczkowska - 30
dzień po śmierci.
SOBOTA 30 LIPCA
08.00 Za Paraﬁan.
18.00 + Ryszard Prus – int. od
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rodziny Saws i Cienkowscy.
NIEDZIELA 31 LIPCA
8.00 + Józef Podgórski, Henryk
Jasiński, Tadeusz Jakubowski i Jan
Mądry.
9.30 ZAJĘTE
11.00 + Stanisławę Kruk – 7 r.
śmierci i Paweł Kruk, Sebastian Sych
- 1 r. śm.
12.30 + Halina Narloch – 7 r. śmierci i
Antoni Fotek.
18.00 Dziękczynno - błagalna w
intencji Mikołaja z okazji 18 rocz.
urodzin o światło Ducha św., Boże
błogosław i wszelkie potrzebne łaski
dla niego, oraz opiekę Matki Bożej.
PONIEDZIAŁEK 1 SIERPNIA
18.00 + Jan Tomaszewski – od
Zakładu Pogrzebowego „Eden”.
WTOREK 2 SIERPNIA
18.00 + Bożena Magalska – 1 r.
śmierci.
ŚRODA 3 SIERPNIA
18.00 Dziękczynno - błagalna w
intencji Gabrieli i Grzegorza z okazji
20 r. sakramentu małżeństwa o
Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski oraz opiekę Matki
Bożej.
CZWARTEK 4 SIERPNIA
18.00 + Henrykę i Romana
Czapiewskich – 30 r. śmierci.
PIĄTEK 5 SIERPNIA
18.00 + Jan Franas – 8 r. śmierci i
Krystyna Franas i zmarli z rodziny.
SOBOTA 6 SIERPNIA
8.00 Za paraﬁan.
18.00 + Małgorzata Wojciechowska
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– 2 r. śmierci i Kazimierz
Wojciechowski.
NIEDZIELA 7 SIERPNIA
8.00 Dziękczynna w intencji
Romana z okazji imienin i Marcina
z okazji urodzin o zdrowie Boże
błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski, oraz opiekę Matki
Bożej.
9.30 + Jan Jastrzębski – 1 r. śmierci
– intencja od żony, dzieci i wnuków.
11.00 + Paweł Kruk – intencja od
rodziny.
12.30 Z okazji 7 r. urodzin Mikołaja
z prośbą o Boże błog. i wszelkie
potrzebne łaski , oraz opiekę Matki
Bożej.
18.00 + Bogdan Kuba, Antonina i
Józef Drańscy i wszyscy zmarli z tych
rodzin .
PONIEDZIAŁEK 8 SIERPNIA
18.00 + Sławomir Antol – 30 dzień
po śmierci.
WTOREK 9 SIERPNIA
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 10 SIERPNIA
18.00
CZWARTEK 11 SIERPNIA
18.00
PIĄTEK 12 SIERPNIA
18.00
SOBOTA 13 SIERPNIA
8.00 Za paraﬁan.
18.00 + Czesław Chyliński 19 r. śmierci
i Piotr Chyliński.
NIEDZIELA 14 SIERPNIA
8.00 + Alina Janta – Lipińska, brat
Damian i ojciec Alojzy.
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9.30 zarazerwowane
11.00 + Jerzy Barański - 47 r. śm.,
oraz Stanisławę i Władysława i
dziadków z obojga stron .
12.30 + Leokadia, Stafan i
Stanisław Herka.
18.00 + Stefan Matuszewicz – 2
rocznica śmierci .
PONIEDZIAŁEK 15 SIERPNIA
8.00 + Jan Kruszewski – 30 r.
śmierci, oraz Marianna i Zenon
Kruszewscy.
9.30
11.00 + Marian Sosiński – 3 r.
śmierci i zmarli rodzice z obojga
stron.
12.30 + Tadeusz Rybicki – 8 r.
śm., Leokadia i Stanisław Rybiccy,
Janina i Franciszek Boruczkowscy,
oraz Cecylia i Czesław
Komorniczak.
18.00 Dziękczynna w intencji
Patrucji z okazji 25-tej rocz urodzin
o zdrowie Boże błogosławieństwo
i wszelkie potrzebne łaski, oraz
opiekę Matki Bożej.
WTOREK 16 SIERPNIA
18.00
ŚRODA 17 SIERPNIA
18.00 + Rodziców: Romana i
Władysławę Jabłońskich, oraz
siostrę Małgorzatę Wierzchowską.
CZWARTEK 18 SIERPNIA
18.00
PIĄTEK 19 SIERPNIA
18.00 Za dusze w czyśćcu
cierpiące.
SOBOTA 20 SIERPNIA
8.00 Za paraﬁan.
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18.00 Zenon i Marianna
Kochanowscy i zmarli z rodziny.
NIEDZIELA 21 SIERPNIA
8.00 Dziękczynna w intencji
Kamila z okazji urodzin o zdrowie
Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski, oraz opiekę Matki
Bożej.
9.30 + Rafał Rokita w rocznicę
urodzin o dar nieba.
11.00 + Adam, Krystyna i
Krzysztof Łyszcz.
12.30 + Stanisław Ruciński
– 4 r. śm. i za zmarłych rodziców
Rucińskich i Jankowskich, oraz
Grażynę Jasińską.
18.00 Z okazji 30 rocznicy
sakramentu małżeństwa, o
zdrowie Boże błogosławieństwo
i wszelkie potrzebne łaski dla
Hanny, oraz dar życia wiecznego
dla Piotra Góreckiego.
PONIEDZIAŁEK 22 SIERPNIA
18.00 1. Za paraﬁan.
2. W intencji Pań z Żywego
Różańca Matki Bożej Królowej
Świata oraz ich rodzin o Boże
błog. i opiekę Maryi.
WTOREK 23 SIERPNIA
18.00 + Tadeusz Mądry – 7 r.
śmierci, oraz Genowefa Mądra.
ŚRODA 24 SIERPNIA
18.00 + Teresa o dar nieba.
CZWARTEK 25 SIERPNIA
18.00
PIĄTEK 26 SIERPNIA
18.00 + Bożena Traczyk i zmarli
rodzice Stefania i Zdzisław
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Sobiech.
SOBOTA 27 SIERPNIA
8.00
14.30 Dziękczynna w intencji Emilii
Banaś z okazji 85 rocznicy urodzin
o zdrowie Boże błogosławieństwo
i wszelkie potrzebne łaski, oraz
opiekę Matki Bożej.
18.00 + Marian Osiecki, Józef
Zapadka oraz Stefania iFranciszek.
NIEDZIELA 28 SIERPNIA
8.00 + Władysław i Stefania
Chylińscy.
9.30 Za paraﬁan.

2022

11.00 + Ryszard Ołówko - 6 r. śm.
i zmarli z rodziny Barańskich i
Ołówko.
12.30 + Janina w rocz śmierci, śp.
Józef i Edward.
18.00 Dziękczynna z dar
sakramentu chrztu św z prośbą,
aby w jego łasce nieustannie
wzrastali Adam i Irena .

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
01.07. - 28.08.22
1.

1 lipca - I piątek miesiąca, a 2 lipca I sobota miesiąca.

W I piątek miesiąca o godz. 15. 00 nabożeństwo

w Godzinie

Miłosierdzia

i koronka do Bożego Miłosierdzia. O 15. 30 spowiedź dla dzieci, a o godz.16.
00 będzie Msza św. O godz. 17. 30 spowiedź dla dorosłych, a o godz. 18. 00
Msza św.
Do chorych uda się tylko: ks. Proboszcz w czwartek i piątek
od godz. 9.00.
W I sobotę miesiąca odprawimy nabożeństwo do Matki Bożej po Mszy
św. o godz. 8.00.
2.

7 lipca - I czwartek miesiąca. Tego dnia modlimy się o nowe i

święte powołania
18.00 zapraszamy
możliwością
3.

kapłańskie i zakonne. Jak zawsze po Mszy św. o godz.
na

Adorację

Najświętszego Sakramentu

z

skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.

17 lipca - III niedziela miesiąca, taca inwestycyjna.
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W poniedziałek

25 lipca

2022

jest wspomnienie św. Jakuba Apostoła oraz

św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Tego dnia po Mszy św. o
godz. 18.00 poświęcenie pojazdów.
5.

Jak co roku 30 lipca będziemy gościli w naszej paraﬁalnej wspólnocie

pieszych

pątników z pielgrzymiego szlaku do Matki Bożej Jasnogórskiej.

Tradycyjnie

przygotowujemy

dla nich obiad.

Prosimy o wsparcie w

przygotowaniu tego posiłku.
6.

Miesiąc sierpień miesiącem abstynencji.

7.

4 sierpnia -

I czwartek miesiaca,

5

sierpnia

- I piątek miesiąca i

6 sierpnia - I sobota miesiąca. W I czwartek modlimy się o nowe i święte
powołania kapłańskie

i zakonne. Jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00

zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania z
Sakramentu pokuty i pojednania. W I piątek miesiąca o godz. 15.00 nabożeństwo
w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego Miłosierdzia. O 15.30 spowiedź dla
dzieci. Nie będzie Mszy św.

o godz.16.00.

O godz. 17.30 spowiedź dla

dorosłych, a o godz. 18.00 Msza św.
Do chorych uda się tylko ks. Tomek w piątek, od godz. 9.00.
W I sobotę miesiąca odprawimy nabożeństwo do Matki Bożej po Mszy św.
o godz. 8.00.
8.

W poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej.

Podczas każdej Mszy św. będzie poświęcenie ziół i wianków.
9.

21 sierpnia - III niedziela miesiąca, taca inwestycyjna.

10.

W poniedziałek

paraﬁalny – Matki

22 sierpnia

obchodzimy w naszej paraﬁi odpust

Bożej Królowej Świata. Uroczystą Mszę św. odpustową

odprawimy o godz. 18.00.
11.

26 sierpnia

Ślubów Jasnogórskich.
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- uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Odnowienie
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Z ŻYCIA PARAFII
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI PAŃSKIEJ
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