
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za 
Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy 
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi ucznia-
mi. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus pod-
niósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do 
Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”. A mówił to, 
wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Od-
powiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, 
aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z uczniów 
Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu?”. Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom 
usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, 
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby 
i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił 
i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do 
uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebra-
li więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały 
po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie 
spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest 
prorokiem, który miał przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, 
że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął 
się znów na górę. 
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Matce Teresie zarzucano czasem, że „daje biednym ryby, a nie 
uczy ich łowić”. Odpowiadała: „Są tak słabi, że nie potrafią łowić. 
Kiedy ich umocnię, przekażecie im wędkę i nauczycie łowić ryby”.
Jezus mógł sam dokonać rozmnożenia chleba, co zresztą trwałoby 
znacznie krócej. Angażuje nie tylko swoich uczniów, ale także 
słuchających Go ludzi, bo chce, by mieli udział w czynieniu dobra.
Jedna z zasad, którymi kierował się ks. Aleksander Woźny, mówi-
ła: „Kapłan powinien robić tylko to, w czym nie mogą go zastąpić 
ludzie świeccy. Wszystko inne należy im powierzyć do wykonania”.

ks. Eugeniusz Burzyk

17. Niedziela Zwykła –  ROK B



Dzisiaj błogosławimy pojazdy oraz kierowcówDzisiaj błogosławimy pojazdy oraz kierowców
W niedzielę – 25 lipca, z racji obchodzonego liturgicznego 
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podró-
żujących, po każdej Mszy Świętej odmówimy specjalną mo-
dlitwę oraz dokonamy poświęcenia pojazdów i błogosła-
wieństwa kierowców zebranych przy swoich samochodach. 
Pojazdy pobłogosławimy również w sobotę (24 lipca) po  
Mszy Świętej o godz. 18.00. Każdy kierowca otrzyma specjal-
ny breloczek z wizerunkiem naszego kościoła i św. Krzysztofa. 
Przy tej okazji składamy ofiary na utrzymanie naszego par-
kingu wraz z ogrodzeniem, a także na pielęgnację krzewów. 
W tym dniu przez wspólną modlitwę i błogosławieństwo chce-
my przemówić do sumienia kierowców, przypominając im, 
że jako ludzie wierzący powinni także na drogach stosować 
przykazania i naukę płynącą z Ewangelii. Będziemy modlić 
się o to, aby nasze drogi stały się bardziej bezpieczne. Święty 
Krzysztof to jeden z najpopularniejszych świętych Wschodu 
i Zachodu, czczony jako patron wszystkich podróżujących: 
kierowców, pielgrzymów, marynarzy, przewoźników, tragarzy, 
turystów i żeglarzy. Imię Krzysztof wywodzi się z języka grec- 
kiego i oznacza „niosący Chrystusa”. Tak też jest przedsta-
wiany w ikonografii chrześcijańskiej, jako młodzieniec albo 
olbrzym, przechodzący przez rzekę, który na barkach niesie 
Dzieciątko Jezus, a w ręku trzyma podróżny kij albo maczugę. 
Pochodził z Licji w Małej Azji, gdzie w III wieku, za panowania 
cesarza Decjusza, miał ponieść męczeńską śmierć. Z powodu 
braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, już w średniowieczu – na 
podstawie imienia: „niosący Chrystusa” – tworzono legendy o tym świętym, 
które trudno oddzielić od faktów. Najpierw miał służyć królowi swojej krainy, 
a potem samemu szatanowi. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi 
się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ten Chrystus, 
którego boi się szatan. Zaczął zgłębiać naukę chrześcijańską i przyjął chrzest. 
Za pokutę i dla zadośćuczynienia postanowił zamieszkać nad Jordanem, w miej-
scu, gdzie woda była płytsza, aby przenosić na swoich barkach pielgrzymów 
idących do Ziemi Świętej. Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło 
o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy wziął je na ramiona, poczuł ogromny 
ciężar. „Kto jesteś?” – zapytał. „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, 
dźwigasz na swoich ramionach cały świat” – usłyszał w odpowiedzi. Jezus miał 
mu wtedy przepowiedzieć męczeńską śmierć. Ten właśnie fragment legendy 
stał się natchnieniem dla licznych obrazów oraz rzeźb. Przejście przez wodę – 
„na drugą stronę rzeki” – to odwieczny symbol przemiany i odnowy [również 



 1. Obchodzimy dzisiaj liturgiczne wspomnienie 
św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżu-
jących. Po Mszy Świętej odmówimy specjalną 
modlitwę i pobłogosławimy pojazdy na par- 
kingach przy kościele oraz kierowców zebra-
nych przy swoich samochodach. Każdy kierow- 
ca otrzyma estetycznie zapakowany – w spe-
cjalnym pudełku – poświęcony brelok do przy- 
pięcia w swoim samochodzie, na którym z jed- 
nej strony jest postać św. Krzysztofa, a z dru- 
giej zdjęcie naszego kościoła. Prosimy nie wy- 
bierać, ponieważ wszystkie breloki są takie 
same. Przy tej okazji składamy ofiary na utrzy-
manie naszego parkingu wraz z ogrodzeniem 
i krzewami.

 2. Ze względu na urlop Pana Organisty, dzisiaj 
zamiast tradycyjnych nieszporów o 17.30 
będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

 3. Przy stolikach z prasą można nabyć poświę-
cone różańce z krzyżem św. Benedykta, który 
oddala od nas duchowe i fizyczne niebezpie-
czeństwa, szczególnie te związane z czarami, 

otruciem i kuszeniem przez szatana.
 4. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś- 

ciele odpowiedzialni są mieszkańcy ulic: Ko-
chanowskiego, Kombatantów i Mickiewicza. 
Dziękujemy mieszkańcom ulic: Popiełuszki, 
Wyszyńskiego, Kusocińskiego, Wojska Polskie- 
go i Grunwaldzkiej za ofiary złożone w ubie-
głym tygodniu.

 5. W przyszłą niedzielę – 1 sierpnia rozpoczynamy 
miesiąc trzeźwości i abstynencji. W tym cza-
sie w sposób szczególny modlimy się za tych, 
którzy mają problemy w tej sferze życia. Pole- 
camy ich Miłosiernemu Bogu przez wstawien-
nictwo naszych patronów: Matki Bożej Boles-
nej i św. Jana Pawła II. W naszej parafii w każ- 
dy poniedziałek, również podczas wakacji, od- 
bywają się spotkania Grupy AA „Hypomone”. 
Zapraszamy o godz. 18.00 do sali na II piętrze 
kościoła.

 6. Również w przyszłą niedzielę do puszek będzie- 
my składać ofiary na rzecz poszkodowanych 
w powodziach i nawałnicach.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

chrztu świętego], podjęcia ważnych decyzji, rozpoczęcia nowego etapu w ży-
ciu, a także śmierci. W każdej ciężkiej próbie warto mieć przy sobie opiekuna 
o nadludzkiej mocy – i stąd zapewne wzięła się popularność św. Krzysztofa. Ze 
względu na motyw przejścia na drugą stronę rzeki, kult tego świętego wyzna-
wali wszyscy, którzy w przeróżny sposób podróżowali. To, że św. Krzysztof bez-
piecznie przenosił innych na drugi brzeg, spowodowało, że stał się szczególnym 
orędownikiem i patronem wszystkich proszących o bezpieczeństwo, i to nie tyl-
ko w podróży. Zgodnie z dawną tradycją, każdy kto spojrzy rano na wizerunek 
św. Krzysztofa i poprosi go o wstawiennictwo, będzie bezpieczny przez cały 
dzień. Dlatego umieszczano jego postać przy wejściach do kościołów, na basz-
tach miejskich, na feretronach i sztandarach, również na kamienicach, które 
nazywano „Krzysztoforami”. W wielu samochodach i na motocyklach kierowcy 
mają przyczepiony wizerunek św. Krzysztofa wraz z modlitwą. 

Modlitwa kierowcy: Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko,  
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.  

Nie pozwól, Dawco życia, bym się stał przyczyną śmierci  
lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. 

Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.  
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radości  

Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen. 
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 25 lipca
  7.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB w dorosłym 
życiu dla Anny z okazji 18. urodzin 
i imienin

  8.30 † Kazimierz Ziółkowski w 3 r. śmierci
10.00 † Józef Łęczycki w 32 r. śmierci; 

† Elżbieta Kowalczyk w 6 r. śmierci 
oraz † Krzysztof Łęczycki

11.30 † Władysław i Maria Blarowscy  
z rodzicami

18.00 † Mirosław Majcherczyk w 20 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 26 lipca
 6.30 † Anna Michewicz
18.00 † Janina i Stanisław Górowscy  

z rodzicami, synem, wnukiem  
i zięciem

WTOREK – 27 lipca
  6.30 † Waleria Piwowarczyk
  6.30 † Helena Wójcik
18.00  † Franciszek Kowalczyk w 1 r. śmierci

ŚRODA – 28 lipca
  6.30 † Władysław Szałaśny w 5 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Jan 
Baniak; † Mieczysław Pudełko; † Ed-

ward Nowak; † Katarzyna Czarniec-

ka; † Mirosław Dziech; † Kazimierz 

Solich; † Zofia Kamińska; † Mariusz 

Machajski; † Franciszek Porwisz; † Je- 

rzy Jarosz; † Piotr Waliczek

CZWARTEK – 29 lipca
 6.30 † Stanisława Saternus

18.00 † Tadeusz Pieczonka

PIĄTEK – 30 lipca
  6.30  Dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o błogosławieństwo Bo- 

że i opiekę MB, zdrowie dla Janiny  

i Stefana z okazji 50. rocznicy ślubu

18.00 † Robert Ligęza w 17 r. śmierci z ojcem 

Józefem Ligęzą w 1 r. śmierci

SOBOTA – 31 lipca
  6.30 † Jan Pałys w 22 r. śmierci

18.00 † Józef Waligóra w 2 r. śmierci

NIEDZIELA – 1 sierpnia
  7.00 † Zbigniew Apryas w 2 r. śmierci

  8.30 † Jan Chrapek

10.00 † Stanisław Winczowski w 10 r. śmierci

11.30 † Otylia i Eugeniusz Latuszek  

z rodzicami

12.30  Msza Święta chrzcielna

18.00 † Elżbieta Wesołowska


