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CZY MOJA MIŁOŚĆ DOJRZEWA? 
W swoich oczekiwaniach wobec ludzi Pan Bóg jest „długodystansowcem”. Patrzy w 

najdalszą przyszłość. Nie postępuje jak człowiek, który jest niewolnikiem słowa „natychmiast”, 

a czekanie traktuje jak katorgę.  
Autora Księgi Mądrości zachwyca Boża długomyślność. Potężny i mądry Pan realizuje swe 

plany bez pośpiechu, pozwalając dojrzewać dobru i złu w świecie. Nie spieszy się z karaniem, lecz 

daje czas na nawrócenie. Traktuje człowieka z wielką łagodnością (I czytanie). Czasami bierzemy to 

za obojętność lub słabość Boga, ale tak nie jest. Cierpliwość Pana służy wyłącznie przemianie 

naszego serca. Co więcej: Bóg nie tylko oczekuje, że będziemy miłować innych, ale pomaga nam 

wyzwalać się ze słabości. Posyła swego Ducha, by wspierał wewnętrzną przemianę i prowadził nas 

do komunii ze Stwórcą (II czytanie). Uczy modlitwy, która buduje trwałą więź i sprawia, że 

dojrzewamy w miłości. 

Dzisiejsza Ewangelia niesie nadzieję, chociaż zawiera poważne ostrzeżenie przed 

lekkomyślnym rozrastaniem się chwastów. Sąd nadejdzie, a wraz z nim kres nieprawości. Chwasty, 

które zdają się przytłumiać łany pszeniczne, nie zawłaszczą całego pola. Bóg pozwala, by w świecie, 

w nas samych rosło jedno i drugie, ale przyjdą żniwa. Chwasty i pszenicę czeka odmienny los. 

Rośnijmy zatem, dzięki cierpliwości Boga, aż do czasu, który On określi, starając się wypleniać 

zło z własnego serca i zabiegając o pszenicę. Niech żaden rozwój chwastów nie osłabia w nas ducha: 

Bóg jest cierpliwy i miłosierny. On jest spichlerzem dla pszenicy i ogniem dla chwastów.

=============================================================================================================================================================================== 

„Ja sobie wybrałem za obronę, babkę Chrysta Pana, św. Annę…” 

Dzisiejsza niedziela jest dla naszej diecezji dniem szczególnym. Obchodzimy bowiem 

uroczystość głównej jej patronki, św. Anny. To okazja, by przyjrzeć się naszej patronce i 

powierzyć jej szczególnemu orędownictwu.  

Według starego podania św. Anna urodziła się w Judei, gdzie w Betlejem był jej 

rodzinny dom. Jej rodzice – Natan i Maria byli potomkami królewskiego rodu Dawida. Anna 

otrzymała od swoich rodziców staranne wychowanie, pogłębione przez służbę w świątyni 

jerozolimskiej. Swojego męża Joachima poślubiła gdy miała 24 lata. Joachim także pochodził z 

pokolenia Dawidowego. Joachim i Anna uważali swoje małżeństwo jako związek święty, przez 

Boga złączony. 

Anna była wzorem i przykładem życia dla wszystkich małżonek. Choć byli 

małżonkami szczęśliwymi, Pan Bóg ciężko doświadczył tych małżonków brakiem potomstwa. 

Anna złożyła ślub, że jeżeli Pan Bóg obdarzy ją potomstwem, to ofiaruje je Panu w świętym 

przybytku. Małżonkowie ogromnie ucieszyli się radosną nowiną, kiedy w 45 roku życia Anny, 

została brzemienna i urodziła dziewczynkę. Gdy Maryja podrosła, Anna wypełniła ślubowanie i 

wraz z Józefem wprowadzili córkę do świątyni i poświęcili ją na służbę Boga. Maryja służąc w 

świątyni wzrastała w łasce i miłości Bożej. W czternastym roku życia została poślubiona 

Józefowi. Według niektórych przekazów legendarnych, krótko potem zmarł Joachim. Anna zaś 

żyła z Maryją i Józefem w Nazarecie i dożyła 80 lat życia.  

Gdy zbliżał się jej koniec, Jezus, Maryja i Józef nie odstępowali od jej łoża. Gdy 

przyszła godzina śmierci pożegnała się z najbliższymi, poleciła Bogu ducha swego i zasnęła w 

Panu przy błogosławieństwie Jezusa i przy modlitwie Maryi i Józefa. Ciało jej pochowano blisko 

ciała św. Joachima w Dolinie Jozafata.  

UROCZYSTOŚĆ 

ŚWIĘTEJ ANNY  
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JESTEŚMY BEZPIECZNI: MIŁOŚĆ BOGA JEST WIERNA 
To częsta sytuacja: człowiek mówi Panu Bogu, co ma robić. Ucisz burzę, uratuj dziecko, 

uzdrów chorego męża, napraw poraniony grzechem Kościół, pomóż w budowie domu.  
Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii postępują wobec Jezusa tak samo i mówią: „Każ więc 

rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności” (Mt 14,15). A Jezus odpowiada 

spokojnie: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16). Apostołowie przedstawiają Mu szybko stan zapasów 

żywności i nie pozostawiają złudzeń: pięć chlebów i dwie ryby nie nasycą tłumów. Ale Jezus nie 

rezygnuje. Arytmetyka poddaje się Bogu, a posłuszni uczniowie są świadkami cudu.  

To ważna lekcja dla nas – mówić Panu Bogu prawdę o naszej sytuacji i słuchać, jakie 

podpowiada rozwiązanie. Niezależnie od arytmetyki i rokowań Bóg zaskoczy nas swoją propozycją. 

Czy to wszystko? Nie. Pan Bóg proponuje dużo więcej: uprzedza nasze prośby i potrzeby. Zanim 

przyznamy się do głodu i pragnienia, zanim upokorzeni brakiem pieniędzy zawołamy o pomoc, On 

prosi, abyśmy Go posłuchali i dzięki temu jedli przysmaki, pozwalając duszy zakosztować tłustych 

potraw (Iz 55,2). „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy” (Iz 

55,1) – mówi Bóg. Czy zostawia nas, jeśli w ludzkiej pysze odrzucimy tę propozycję? Nie. Czeka na 

nasz powrót, wierny swojemu Słowu.  

Nikt nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Ani utrapienie, ani ucisk czy 

prześladowanie, ani głód czy nagość, ani niebezpieczeństwo czy miecz (Rz 8,35). Ani nasz upór, ani 

rozkazujący ton naszych modlitw.
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 19 do 26 lipca 2020 roku. 

 

Niedziela 19.07  SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 
 7.30 Za †† Annę Sowa z 100 rocz. ur., jej siostrę Marię Kurc, wszystkich z pokrewieństwa Sowa, Kurc, 

Knieć, Drewniok, Sleńczek.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 30 rocz. Sakramentu Małżeństwa  

pp. Klaudii i Bernarda Gustaw z prośbą dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże. 

 10.30 Do MBNP z ok. 85 rocz. ur. p. Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 

zdrowie w rodzinie.  

 

Poniedziałek 20.07  Bł. Czesława, prezbitera, patrona diecezji. 

 

 18.00 Za † ks. Radosław Chałupniak – od mieszkańców ul. 1 Maja.  

Wtorek  21.07  

 7.00   

Środa  22.07   Św. Marii Magdaleny. 

 7.00  

Czwartek  23.07  Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 

   

 19.00 Za † Ks. Radosława Chałupniak w 30 dzień po śmierci. 

Piątek  24.07  .  

 

 18.00 Grabczok Za † Ks. Radosława Chałupniak w 30 dzień po śmierci. 

Sobota 25.07  Św. Jakuba, apostoła. 

 16.00 Z ok. 10 rocz. sakramentu małżeństwa Agnieszki i Adriana.  

 18.00 Za †† matkę Gertrudę Sowa, ojca Feliksa i z pokrewieństwa.  

 

Niedziela 26.07 UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NMP, PATRONKI DIECEZJI 

 7.30 Za †† poległego Stefana Patrzek, jego żonę, rodziców i rodzeństwo, Feliksa i  

  Cecylię Nalewaja, siostrę Adelę i jej męża, braci Ernesta i Stefana oraz dusze w  

  czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca i męża Józefa Komor w rocz. śm. oraz teściową Teresę  Cygan. 

 10.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. 

 15.00 Nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa o bł. dla kierowców. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:   

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Joanna Makulik, Alicja Panek, Janina Hryc, Małgorzata Koch, Krystyna Makulik 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Elżbiety, w tym tygodniu: św. Marii Magdaleny – przełożona p. 

Agnieszka Cebula. 

Bóg zapłać za wykonane parce przy kościele i w kościele rodzicom dzieci komunijnych. 

Spotkanie dla dzieci przed pierwsza komunią św. w Środę i Czwartek o godz. 16.00 – zapraszam do kościoła. W 

Środę zapraszam także rodziców na to spotkanie ok. godz. 17.15 – wspólne ćwiczenie i poświęcenie paramentów 

komunijnych. 

W Sobotę o godz. 10.00 spowiedź dla dzieci komunijnych oraz ich rodzin i bliskich. 

W przyszłą Niedzielę uroczystość pierwszej komunii – rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.30 na farskim 

podwórku modlitwa i bł. rodziców. 

W Czwartek wieczorem o godz. 19.00 msza św. w 30 dzień po śmierci ks. Radosława Chałupniak – godzina 

podyktowana obecności księży z dekanatu – zapraszam! 

W Sobotę przypada także wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców, stąd w przyszłą Niedzielę po 

południu o godz. 15.00 nabożeństwo w intencji kierowców i poświęcenie pojazdów. Tradycyjnie przy tej okazji 

składamy ofiary na pomoc misjonarzom z naszej diecezji. 

Również za tydzień odpust św. Anny w Czarnowąsach – suma o godz. 11.00. 

Apel policji o zachowanie ostrożności! 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 26 lipca do 2 sierpnia 2020 roku. 

 

Niedziela 26.07 UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NMP, PATRONKI DIECEZJI 

 7.30 Za †† poległego Stefana Patrzek, jego żonę, rodziców i rodzeństwo, Feliksa i Cecylię Nalewaja,  

  siostrę Adelę i jej męża, braci Ernesta i Stefana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca i męża Józefa Komor w rocz. śm. oraz teściową Teresę  Cygan. 

 10.30 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. 

 15.00 Nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa o bł. dla kierowców. 

 

Poniedziałek 27.07  Św. Joachima, ojca NMP. 

 18.00 Za †† męża Lucjusza w rocz. śm., jego rodziców Krystynę i Andrzeja, ich dzieci, rodziców  

  Franciszkę i Stefana, 5 braci, 2 siostry Elżbietę i Martę, 2 szwagrów wszystkich z pokrewieństwa  

  Niestrój, Pogrzeba.  

Wtorek  28.07  Św. Marty. 

 18.00  Za  

Środa  29.07    

 7.00 Za †† wujka Jana Czech, matkę Teresę ich rodziców, brata Rafała, babcię Gertrudę i z pokrewieństwa  

  z obu stron.  

Czwartek  30.07  

 

 18.00 Za †† rodziców Łucję i Józefa, siostrę Różę, z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Piątek  31.07  Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.  

 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. rocznicy sakramentu małżeństwa  

  pp. Adeli i Józefa o zdrowie i bł. Boże, dary Ducha Św. i zdrowie w rodzinach dzieci.  

 18.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w  

    Rodzinach Białas i Wierzgala. 

Sobota 01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa i Doktora Kościoła. Pierwsza Sobota. 

 7.00  

 14.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i zdrowie w rodzinie  

  z ok. 50 rocz. ur. Justyny i 15 rocz. ur. córki Martyny. 

 18.00 Za †† matkę Apolonię, ojca Stefana ich zięcia Helmuta, wnuka Rafała, matkę Cecylię i jej 2 mężów.  

 

Niedziela 02.08  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Popielów 
 7.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego, dziadków i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Za †† żonę Teresę Nanko, rodziców Jerzego i Anielę, siostry Dorotę i  

   Barbarę, brata Jerzego, dziadków Karla i Elżbietę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego, rodziców i rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła,  

  4 siostry, bratową Martę i Erykę, 3 szwagrów, wszystkich z rodzin Spisla i Peszel  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Anna Firlus, Karina Jendro, Sabina Kołodziej, Teresa Spyra 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: św. Faustyny –  

przełożona p. Weronika Kansy. 

Dziś uroczystość pierwszej komunii św. Dzieci pierwszokomunijne zapraszam na biały tydzień w Poniedziałek, Wtorek i 

Czwartek o godz. 18.00. Zapraszam po południu o godz. 15.00 na nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa z modlitwami za 

kierowców i poświęceniem pojazdów. Przy tej okazji składamy także ofiary na pomoc dla misjonarzy naszej diecezji. 

W Sobotę rozpoczynamy nowy miesiąc stąd to pierwsza Sobota miesiąca – zapraszam na nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu NMP: różaniec o godz. 6.30, msza z komunią i medytacja tajemnicy różańcowej po mszy. 

W przyszłą Niedzielę można zyskać odpust porcjunkuli – pod zwykłymi warunkami. Także odpust w Popielowie. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium.  

Na Górze św. Anny w niedzielę 2 sierpnia odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów.  

Mszy św. o godz. 11.30. 

Grabczok:  

W lipcu na nasz kościół zebrano 1710,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie składamy serdeczne Bóg zapłać! 

W Sobotę 8 sierpnia w naszej miejscowości odbędzie się kolejna zbiórka białego szkła. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 2 do 9 sierpnia 2020 roku. 

 

Niedziela 02.08  OSIEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. Odpust Popielów 
 7.30 Za †† rodziców Szarlotę i Emanuela, Klarę i Wincentego, dziadków i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† żonę Teresę Nanko, rodziców Jerzego i Anielę, siostry Dorotę i Barbarę, brata  

    Jerzego, dziadków Karla i Elżbietę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego, rodziców i rodzeństwo, rodziców Agnieszkę i Pawła, 4 siostry, bratową  

  Martę i Erykę, 3 szwagrów, wszystkich z rodzin Spisla i Peszel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 03.08   

 

 18.00 Za †† rodziców Ryszarda i Angelę, teścia Jerzego i z rodziny.  

Wtorek  04.08  Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera. 

 7.00 Za †† matkę Gertrudę jej męża, córkę Ingeborgę i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  05.08    

 7.00 Za †† syna Joachima Sochor, rodziców Łucje i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, rodzeństwo,  

  brata Huberta, szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  06.08  Święto Przemienienia Pańskiego. 

 7.00 Do MBNP z ok. 18 rocz. ur. Natalii.   

 18.00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne  

  łaski w rodzinie Baron.  

Piątek  07.08  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże bł.  

 dla Marleny Gonsior z ok. 18 rocz. ur. oraz z ok. 20 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp. Martyny i Łukasza. 

 18.30 Za †† męża i ojca Jana Wiench, syna Joachima, rodziców, teściów i z pokrewieństwa.  

Sobota 08.08  Św. Dominika, prezbitera. 

 17.30 Pierwsze Nieszpory Odpustowe. 

 18.00 Za †† Joannę Wiench, 2 mężów Wincentego Wiench, Pawła Piątek, ich synów z pokrewieństwa  

  Wiench, Proth, Piątek, Świerc.  

 

Niedziela 09.08 DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA. ODPSUT PARAFIALNY  
 7.30  

 9.15 Grabczok  

 11.00 Przez wstawiennictwo św. Szczepana w intencji parafian i gości odpustowych. 

 15.00 Drugie Nieszpory Odpustowe. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Janina Buchman, Katarzyna Malesa, Brygida Marsolek, Barbara Stotko 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży św. Faustyny, w tym tygodniu: św. Cecylii – przełożona p. Weronika 

Krupa. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek miesiąca – zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i komunii 

wynagradzającej Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. Dzieci i młodzież zapraszam w 

Czwartek od godz. 17.00. 

W przyszłą Niedzielę obchodzimy odpust parafialny ku czci św. Szczepana. Liturgiczny obchód rozpoczynamy 

pierwszymi nieszporami w Sobotni wieczór o godz. 17.30. Suma odpustowa za parafian i gości o godz. 11.00. 

Zapraszam do spowiedzi także w Sobotę od godz. 17.00. 

Zapraszam nasze grupy liturgiczne do udziału w sumie odpustowej: panów szafarzy, ministrantki i 

ministrantów, dziewczyny z grona dzieci Maryi, panów noszących baldachim, a do sztandaru róż różańcowych 

zapraszam różę św. Marii Magdaleny. Zapraszam także dzieci komunijne w strojach komunijnych. 

oraz młodzież do figur: dziewczyny: Julia Filipowicz, Milena Telecka, Sybilla Bartyla, Natalia Bort, Ewa 

Pietrek, Karolina Sówka, Natalia Wiesner, Martyna Wiesner, Julia Łyskawa oraz chłopców: Łukasz Brzezowski, 

Jakub Dudka, Kamil Jendro, Jerzy Antkowiak, Paweł Diaków, Dominik Leja, Daniel Sochor, Julian Sowa, 

Wiktor Antkowiak  – proszę młodzież o przygotowanie figur i ich ubranie kwiatami w Sobotę przed odpustem. 

 


