
 
INTENCJE MSZALNE od 1 do 7 sierpnia 2022 

PONIEDZIAŁEK, 1.08.2022 
  7.00 1. o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Moniki i Grzegorza 
 2.  
18.30 + Aniela w 33. rocznicę śmierci 
 
WTOREK, 2.08.2022 
   7.00 1. ++ Aniela i Ludwik Oliwowie 
 2.  
18.30 ++ Anna, Jan, Zofia, ks. Kazimierz Bojdo i zmarli z rodziny 
 
ŚRODA, 3.08.2022 
  7.00 Dziękczynna w 18. Rocznicę urodzin z prośbą o potrzebne łaski i 
 opiekę Matki Bożej dla Radosława i jego rodziców 
18.30 W intencjach Rodziny Radia Maryja 
 
CZWARTEK, 4.08.2022 
  7.00  + Danuta Szot od brata Jerzego z rodziną 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Doroty i 
 Grzegorza w rocznicę ślubu oraz ich syna Kubusia 
 
PIĄTEK, 5.08.2022 
  7.00 1. ++ wypominani 
 2.  
18.30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
 
Święto Przemienienia Pańskiego, SOBOTA, 6.08.2022 
  7.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za 
 zniewagi i bluźnierstwa od róży 6.  
 2. 
18.30 + Andrzej w 9. Rocznicę śmierci 
 
19. NIEDZIELA ZWYKŁA, 7.08.20212 
  7.30 ++ Helena, Jan, Filip i zmarli z rodziny Jakubowskich, Basiów, 
Śniegowskich 
  9.00 ++ Genowefa i Jan Grudzień 
10.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Barbary 
 i Roberta w rocznicę ślubu 
12.00 Za Parafian, zwłaszcza nowo ochrzczonych 
18.30 + Artur Śliwa w 6. rocznicę śmierci 
20.00 + Alicja Mrzygłód 
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EWANGELIA NA 18. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ Łk 12, 13-21/ 
 
 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». 

 
REFLEKSJA 
Uchylająca odpowiedź Jezusa wobec kogoś, kto próbuje wplątać 

Go w rozwiązywanie międzyludzkich konfliktów. Zdecydowanie 
uchylająca. Jezus nie tylko sam unika identyfikacji z tym, który siebie 
rozumie jako pokrzywdzonego, ale też próbuje uwolnić jego: Zejdź z 
linii ciosu. Ratuj samego siebie. Konflikt będzie eskalował, a co za tym 
idzie, zniewoli cię. Nie daj się zniewolić konfliktowi, w który się 
wplątałeś. Przestań oskarżać innych. Jeśli już, to oskarżaj siebie za 
udział w wywołaniu konfliktu. W ten sposób wyzwól się, pozwól mi 
ciebie wyzwolić – zdaje się mówić Chrystus.  

 



CZAS UCIEKA, WIECZNOŚĆ CZEKA 
  
 Jesteśmy chrześcijanami, więc nie powinniśmy być bojaźliwi. Nie może 
być tak, że przekonania, prawdy objawione, którym jesteśmy wierni przez 
innych są za nic traktowane, a my…też nic. Prawda, której chrześcijanin jest 
wierny powinna również bliźniemu nie pozwolić spać i trawić spokojnie. 
Chrześcijanin powinien się obawiać sytuacji, w których wydaje mu się, że nie 
ma nic do powiedzenia.  
 W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich spotykamy Pawła i Sylasa w 
Filippi na północy dzisiejszej Grecji, we wschodniej Macedonii. Trwa druga 
wyprawa misyjna św. Pawła. Nęka ich w mieście pewna kobieta, niewolnica, 
która opętana złym duchem ima się wróżbiarstwa. Biega za nimi i krzyczy. 
Paweł wypędza z niej złego ducha. Przerywa niewolę kobiety. Właściciele 
niewolnicy są wściekli. Stracili możliwość zarobkowania na wróżbiarstwie 
kobiety. Pojmują Pawła i Sylasa, wloką ich przed rzymskiego konsula i 
świadczą: Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieście. Oni manipulowali 
kobietą. Czerpali z tego niegodziwy zysk. Im zależało na podsycaniu 
niepokoju. Paweł przerywa ten proceder, a oni donoszą, że jest podżegaczem. 
Nie ma na to zgody uczniów Chrystusa. Choć do pewnego momentu jakby na 
wszystko się zgodzili. 
  Nie, nie zgadzają się. Zsieczeni rózgami trafiają do pilnie strzeżonego 
lochu. Stamtąd właśnie, z więzienia zostaną cudownie uwolnieni, a ich 
strażnik, wcześniej chcąc targnąć sie na swe życie, w przewidywaniu kary za 
niedopełnienie obowiązków, nawróci się, przyjmie chrzest z całym domem i 
ugości tych, których wcześniej kazano mu pilnować jako więźniów. 
Najciekawsze jest to, że cały czas, wedle wyroku konsula ma apostołów pod 
kontrolą i osadzeni szanują tą kontrolę, choć czują się wolni. Nie pozwalają na 
pretekst do kolejnego oskarżenia. Konsul przejrzał, że śmierdzi. Posyła do 
domu strażnika liktorów  z poleceniem, by wypuścił na wolność 
odbywających karę. Paweł triumfuje. Zsiekliście bez procesu  rózgami 
obywateli rzymskich, a teraz chcecie cichcem ich oddalić? Sami przyjdźcie i 
wyprowadźcie nas. Przestraszyli się oskarżenia o represje wobec obywateli 
rzymskich. Przyszli i przeprosili, prosząc by Paweł i Sylas opuścili ich miasto.  
 Niewolnica złego ducha wyswobodzona. Mężczyzna z całą rodziną 
ochrzczony. Wydłużający się nos arogancji lokalnych kacyków utarty. 
Imponująca cena chłosty przyjętej w wolności przez apostołów. Tego Bóg 
chłoszcze, kogo miłuje.  
 Naśladujmy Jezusa ubogiego, chłostanego, umiłowanego Syna Ojca, 
który cichy i pokorny raczej niepokoił niż uspokajał. Nikt z nas nie stracił 
możliwości bycia zbawionym ale też nikt z nas nie może być w tym momencie 
pewien, że zbawiony zostanie.  
   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 18. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 

1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: jutro 
wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, we wtorek  wspomnienie 
Matki Bożej Anielskiej i możliwość uzyskania wyjednanego przez św. 
Franciszka z Asyżu odpustu Porcjunkuli. Wierny, który we wtorek 
nawiedzi kościół i odmówi Ojcze nasz i Wierzę w Boga może uzyskać 
odpust zupełny. W czwartek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, w 
sobotę święto Przemienienia Pańskiego.  

 
2. Rozpoczynamy miesiąc sierpień. Zachęcamy wiernych do 

podjęcia abstynencji od alkoholu w intencji pokoju na świecie i w 
naszych sercach, oraz w intencji ładu moralnego i pomyślności w naszej 
Ojczyźnie. Nie podejmujących abstynencji prosimy o uszanowanie 
decyzji abstynentów czasowych, czy stałych.  

 
3. W pierwszy czwartek sierpnia nabożeństwo za przyczyną św. 

Jana Kantego o godzinie 18.00. Wtedy też możliwość całodziennej 
adoracji Najświętszego Sakramentu łącznie z godziną świętą od 19.15 
do 20.00. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od 6.30 
do 7.30 i od 17.00 do 19.00. Msze św. o godzinie 7.00 i 18.30. Adoracja 
wynagradzająca NSPJ od godziny 19.15 do 20.00. W pierwszą sobotę 
sierpnia odwiedziny u chorych w rejonach ks, Zbigniewa i ks. Kacpra 
od godziny 9.00. W pierwszą niedzielę sierpnia po Mszy św. o godzinie 
7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych w kościele 
dolnym.  

 
4. Przypominamy o zapisach elektronicznych na 42. Pieszą 

Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę do dzisiaj. Od jutra będzie się 
można zapisać jedynie w bazach poszczególnych wspólnot 
pielgrzymkowych. Więcej na stronie internetowej parafii. Prosimy o 
modlitwę w intencji pielgrzymów i o powierzanie im intencji 
modlitewnych.  

 
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Barbarę Grzesiak i 

śp. Janinę Dziedzic. W Ich intencji jak również za ofiary wojen i 
nienawiści ludzkiej: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 

 
 


