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16. Niedziela Zwykła –  Rok A - 20 lipca 2014 r. - Refleksja  
Co to jest modlitwa? Najpowszechniej się mniema, że to jest rozmowa. W 
rozmowie zawsze jest: „ja” i „ty”, w tym wypadku „Ty” pisane przez duże T. 
Początkowo doświadczenie modlitwy uczy, że „ja” wydaje się tu wiodące. 
Potem przekonujemy się, że naprawdę jest inaczej. Wiodące jest „Ty”, w 
którym bierze początek nasza modlitwa. (…) W modlitwie najważniejszy 
jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który stale wyzwala stworzenie z 
niewoli zepsucia i prowadzi ku wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważ-
niejszy jest Duch Święty, który „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Mo-
dlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem 
jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Dokładnie tak, jak pisze św. Paweł. 
Ta inicjatywa przywraca nam nasze własne człowieczeństwo, przywraca 
nam naszą szczególną godność. Owszem, wprowadza nas w wyższą god-
ność dzieci Bożych, synów Bożych, którzy są oczekiwaniem całego stwo-
rzenia (…). 
O modlitwie napisano bardzo dużo. Jeszcze więcej niż napisano, doświad-
czono modlitwy w dziejach rodzaju ludzkiego, a zwłaszcza w dziejach Izra-
ela, a także w dziejach chrześcijaństwa. Pełnię modlitwy osiąga człowiek 
nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie, ale wtedy, gdy w niej najpełniej 
staje się obecny sam Bóg. Świadczą o tym dzieje modlitwy mistycznej na 
Wschodzie i na Zachodzie: św. Franciszek, św. Teresa z Avila, św. Jan od 
Krzyża, św. Ignacy Loyola, a na Wschodzie na przykład św. Serafin z Saro-
wa i wielu innych.                                                     św. Jan Paweł II 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„Płodność miłości małżeńskiej nie zacieśnia się tylko do fizycznego rodze-
nia dzieci, poszerza się i ubogaca wszelkimi owocami życia moralnego, du-
chowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powołania 
winni przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci, Kościołowi i świa-
tu” (FC 28). 



Rodzinny święty – św. Anastazja 
Anastazja urodziła się w Rzymie w połowie III w. Była córką poganina i 
chrześcijanki. Miała męża okrutnika, który jej życie zamienił w pasmo 
udręk. Po jego śmierci zajęła się pomocą uwięzionym chrześcijanom. 
Opłacała strażników więziennych, żeby uzyskać dostęp do więzionych i 
niosła taką pomoc, jaka była dostępna. 
Kierownikiem duchowym Anastazji był św. Chryzogon, który z polecenia 
cesarza Dioklecjana został uwięziony i skazany na śmierć za wyznawanie 
wiary. Wyrok został wykonany w 303 r. w Akwilei. Anastazja towarzyszyła 
Chryzogonowi do ostatnich chwil. Wtedy również i ona została uwięziona i 
wtrącona do więzienia w Sirmium (Dalmacja, obecnie Sremska Mitrovica). 
Po wielu torturach, które zniosła bez słowa skargi, została skazana na 
śmierć. Z rozkazu sędziego wysłano Anastazję dziurawym statkiem na 
pełne morze, jednak ku zdumieniu wszystkich statek nie poszedł na dno. 
Skazano ją więc na śmierć przez spalenie; wyrok wykonano w Sirmium w 
304 r. 
Imię Anastazji wymienia się w Kanonie Rzymskim. Jest patronką wdów. 
Wspomnienie liturgiczne świętej żony i wdowy przypada 25 grudnia. 

Opowiadanie 
Przyjaciel i niedźwiedź 

Dwaj przyjaciele szli kiedyś drogą, która przechodziła przez niebezpiecz-
ny i ciemny las. Nagle ogromny niedźwiedź, mrucząc groźnie, pojawił się 
przed nimi. Jeden z mężczyzn, przerażony, wdrapał się na drzewo i ukrył 
się w gałęziach, drugi nie zdążył i widząc, że nie zdoła uciec przed zwie-
rzęciem, upadł na ziemię udając martwego. Wiedział bowiem, że niedź-
wiedzie nie jedzą padliny. 
Gdy niedźwiedź zbliżył się do niego, powąchał go, zamruczał, próbował 
poruszyć go pyskiem. Biedak wstrzymywał jednak oddech ze wszystkich 
sił. Niedźwiedź rzeczywiście uznał go za martwego i odszedł. 
Gdy tylko drugi mężczyzna zobaczył, że niedźwiedź znikł za drzewami, 
zszedł z drzewa, na które poprzednio się wdrapał, i spytał przyjaciela: 
- Co ci powiedział niedźwiedź do ucha? 
- Powiedział mi, bym więcej nie podróżował z przyjaciółmi, którzy w mo-
mencie niebezpieczeństwa, zamiast pomóc, uciekają co sił.  

Złota myśl tygodnia 
Gdy zło bardziej odsłania oblicze, Bóg hojniej odkrywa przed ludźmi swo-
je skarby.           (św. Jan od Krzyża) 



�Zapraszam na niedzielne Nieszpory odprawiane o godz. 1630. 

�W poniedziałek odwiedzanie chorych. Prosimy o zgłaszanie w Zakrystii. 

�W czwartek o godz.1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

�Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

�W piątek 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kierow-

ców. W sobotę 26 lipca po Mszy św. wieczornej oraz w niedzielę 27 lipca po 

każdej Mszy św. udzielane będzie uroczyste błogosławieństwo kierowcom 

oraz święcone będą samochody i inne pojazdy mechaniczne. 

�W przyszłą niedzielę parafia w Bielszowicach pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny przeżywać będzie Odpust parafialny. 

�Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy o Przykaza-

niach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lekturą religij-

ną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

�W „Gościu Niedzielnym”: 

Rozmowa z prof. Bogdanem Chazanem - siła ataku na profesora za to, że 

nie zabił chorego dziecka jest porażająca. Za działanie zgodne z sumieniem 

odwołano go z funkcji dyrektora, na Szpital św. Rodziny z kolei nałożono ka-

rę finansową. „Cała ta sytuacja to sygnał ostrzegawczy dla lekarzy, żeby nie 

afiszowali się z deklaracją wiary, sumienie zostawili w domu oraz zastanowili 

się głęboko przed skorzystaniem z klauzuli sumienia” – podsumowuje prof. 

Chazan. W wywiadzie przeczytamy także: o niektórych absurdalnych zarzu-

tach ze strony pięciu kontrolujących szpital komisji, szczegółach rozmowy z 

pacjentką, która zwróciła się z prośbą o aborcję oraz wielkim wsparciu dla 

profesora, jakie otrzymuje od różnych ludzi i środowisk.  

Ponadto w Gościu: 

- o tętniącym życiu Kościoła, na które mainstreamowe media spuszczają za-

słonę milczenia.     

- o ćwiczeniach w umieraniu, które pozwalają nabrać innej perspektywy pa-

trzenia i zmienić swoje dotychczasowe życie 

�Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

związanych z remontem dachu nad kaplicą. 

�„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 21 do 27 lipca 2014 r. 

21 VII 
Poniedziałek 

Wspomnienie 

 św. Apolinarego  

i św. Wawrzyńca  

z Brindissi 

g.1800 

 

- Za + Elżbietę Rolnik w 1. rocznicę śmierci 

 

22 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Marii  

Magdaleny 

g.1800 - Za + Joannę Paluch w dniu urodzin 

 

23 VII 
Środa 

ŚWIĘTO św. Bry-
gidy, patr. Europy 

g.700 - Za + Wilhelma Cudok w rocznicę śmierci 

24 VII 
Czwartek 

Wsp. św. Kingi 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Karola Górecko w rocznicę śmierci 

25 VII 
Piątek 
ŚWIĘTO 

św. Jakuba Ap. 

g.1800 - Za ++ Jana i Adelajdę Sosna oraz dziadków 

26 VII 
Sobota 

Wsp. św. św.  

Joachima i Anny, 

rodziców NMP 

g.1800 - Za ++ rodziców Marię i Ignacego Wilczek, dziadków 

Martę i Pawła Wilczek oraz Waleskę i Franciszka 

Szołtysek 

27 VII 
 

Niedziela 
17 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 
 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy i całej ro-

dziny Griner 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bo-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 

o opiekę Bożą i zdrowie dla Zbigniewa Kowalcze z 

okazji 50. rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo 

Boże dla rodziny                                      Te Deum 

Nieszpory 

- Za + Natalię Dudzińską w 1. rocznicę śmierci, męża 

Władysława, Zofię i Jana Sujka oraz Alicję Szkudla-

rek  


