
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

XVII  N IEDZIELA ZWYKŁA /B/ 
 

Psalm mówi o Bogu: „Chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność 

uwięzionych” (Ps 146,7). Dzisiejsze czytania ukazują, jak to się dokonuje - 

przez cud rozmnożenia chleba. W dziejach ludzkości nie brak było takich, 

którzy podejmowali wysiłki w celu dokonania cudownych pomnożeń. Za-

zwyczaj chodziło o złoto lub pieniądze, a celem była własna kieszeń. Drogi 

Boga nie są jednak drogami ludzkimi - Bóg jest Tym, który obdarowuje. 

Bóg daje inaczej niż daje człowiek. Tym, co uderza w dzisiejszych czyta-

niach, jest obfitość chleba. Nie ma żadnej przesady w refrenie psalmu respon-

soryjnego: „Otwierasz rękę, karmisz nas do syta”. Ludzie często ofiarowują 

rzeczy nieprzydatne. Czasami jest to coś, co im samym się nie przyda, jakiś 

ładny gadżet, z którym nie wiadomo, co zrobić. Bóg daje to, co konieczne do 

życia. Ludzie często dają dary, aby w oczach innych zobaczyć wdzięczność i 

uznanie dla siebie. Chrystus po nakarmieniu tłumu usuwa się na górę, aby nie 

obwołano Go królem. 

Dary Boga są przede wszystkim zaproszeniem do relacji, do wyruszenia z 

Nim w drogę. Chleb, który rozmnaża Bóg, jest zawsze chlebem Paschy, chle-

bem przejścia. Parafrazując słowa Psalmu 146, moglibyśmy powiedzieć: 

chlebem karmi głodnych, aby wypuścić na wolność uwięzionych. Jezus kar-

miąc tłumy w bezpośredniej bliskości święta Paschy, pragnie przypomnieć 

Izraelitom czas, kiedy wędrowali ku wolności przez pustynię, karmieni i 

chronieni przez Boga. Chce otworzyć i przygotować ich serca na prawdziwe 

wyzwolenie, które dokona się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie.  

Chleb będący darem z nieba jest pokarmem na drogę - także Chleb eucha-

rystyczny, którym karmimy się w czasie Mszy świętej. Aby go dobrze przy-

jąć, trzeba najpierw dobrze rozpoznać i nazwać swój głód, a następnie przyjść 

do Chrystusa, wiedząc, że tylko On może nas nasycić. 
ks. Michał Kozak MIC
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NIEDZIELA - 25.07.2021 – XVII Niedziela Zwykła 

8:30 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od Wydziału Komunika-

cji Starostwa Powiatowego w Jaśle 

10:30 – 1. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalsze bło-

gosławieństwo Boże i opiekę NMP Królowej Polski oraz św. Jadwigi Śl. 

w intencji męża Tadeusza z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o potrzebne 

łaski dla żony, dzieci i wnuków 

2. w rocznicę śmierci za + Heinza Waliczka i za ++ rodziców i teściów 

oraz + brata 
 

PONIEDZIAŁEK - 26.07.2021 – uroczystość św. Anny 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od pracowników Staro-

stwa Powiatowego w Jaśle 
 

WTOREK - 27.07.2021 – wspomnienie św. Joachima 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od Radnych Powiatu 

w Jaśle 
 

ŚRODA - 28.07.2021 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od Dyrekcji Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle 
 

CZWARTEK - 29.07.2021 – wspomnienie św. Marty 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od Dyrekcji Szpitala 

Specjalistycznego w Jaśle 
 

PIĄTEK - 30.07.2021 

18:00 – za ++ Annę i Józefa, Piotra Szaforz, dziadków oraz ++ z rodziny Szaforz, 

Kleinschrot i Zagała 
 

SOBOTA - 31.07.2021 – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli 

18:00 – za + męża Hieronima Makowskiego w 7 rocz. śmierci, jego rodziców 

i rodzeństwo 
 

NIEDZIELA - 1.08.2021 – XVIII Niedziela Zwykła 

8:30 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od Dyrekcji Szpitala Spe-

cjalistycznego w Jaśle 

10:30 – za ++ Weronikę i Edmunda Szmaglińskich oraz ++ z rodziny Kamieniak 

- po mszy św. chrzest Tymona Macieja Kaweckiego 
 

PONIEDZIAŁEK - 2.08.2021 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od brata Adama z ro-

dziną 
 

Porządek Mszy świętych 25.07. – 15.08.2021 
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WTOREK - 3.08.2021 

18:00 – za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Schaffors, ich ++ rodziców i rodzeństwo 
 

ŚRODA - 4.08.2021 – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od rodziny Wiązów 

z Jasła 
 

CZWARTEK - 5.08.2021 – I czwartek miesiąca 

17:00 – Godzina Święta 

18:00 – z okazji 40. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
 

PIĄTEK - 6.08.2021 – święto Przemienia Pańskiego – I piątek miesiąca 

18:00 – za żyjących i zmarłych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 - nabożeństwo do NSPJ 
 

SOBOTA - 7.08.2021 – I sobota miesiąca 

8:00 - za żyjących i zmarłych czcicieli Niepokalanego Serca NMP i członków Róż 

Żywego Różańca 

15:00 – 1. o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 60. rocznicy urodzin Te-

resy Morcinek, za Syna i Córkę z rodzinami 

2. za + męża Jana Morcinek o radość życia wiecznego 

18:00 – za + Franciszka Piechota w 9. rocznicę śmierci, za ++ rodziców Mariana 

i Erykę, ++ teściów Łucję i Pawła, ++ rodzeństwo Teresę, Jana, Ry-

szarda, chrześniaka Krzysztofa, ++ z rodzin Dorman, Rusek, Piechota 

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

NIEDZIELA - 8.08.2021 – XIX Niedziela Zwykła 

8:30 – za + Antoninę i Konrada Cioska, + zięcia Huberta, Jan i Erwina Mój, Marię 

i Ericha Kiełbasa 

10:30 – 1. za + Gerharda Kornek w rocznicę śmierci 

2. za + Krystynę Ośko oraz ++ z rodziny Ośko 

- po mszy św. chrzest Zuzanny Sobirey 
 

PONIEDZIAŁEK - 9.08.2021 – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 

18:00 – w dniu urodzin Patryka o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę NMP 

i za całą rodzinę 
 

WTOREK - 10.08.2021 – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

18:00 – za + Andrzeja Job w 75. rocznicę urodzin, za ++ rodziców i teściów 
 

ŚRODA - 11.08.2021 – wspomnienie św. Klary, dziewicy 

18:00 – za + Alojzego Kulik w rocznicę urodzin 
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CZWARTEK - 12.08.2021 – wspomnienie św. Marty 

18:00 – za + Stanisława Pawlusia – msza św. ofiarowana od pracowników Powia-

towego Zarządu Dróg w Jaśle 
 

PIĄTEK - 13.08.2021 

18:00 – za + Alojzego Bieniek w rocznicę śmierci, za + żonę Hildegardę, + Jana 

Mróz i za ++ z pokrewieństwa 

- Nabożeństwo Fatimskie 
 

SOBOTA - 14.08.2021 – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego 

18:00 – do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem św. Jadwigi Śl. i NMP z po-

dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

z okazji 40. rocznicy ślubu Krystyny i Eryka Wolny oraz za syna i córkę 

z rodziną 
 

NIEDZIELA - 15.08.2021 – XX Niedziela Zwykła – Wniebowzięcie NMP 

8:30 – za ++ rodziców Gertrudę i Piotra Kondziela, + syn, ++ córki Marię i Ja-

dwigę, + Pawła, 5 zięciów oraz za ++ z pokrewieństwa 

10:30 – do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji 

Rudolfa Schaffors z okazji 80. rocznicy urodzin z prośbą o zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 
 

OGŁOSZENIA: 
 Zastępowo sprawuje ks. Alfred Michalik. Wszelkie pilne sprawy duszpasterskie proszę 

zgłaszać do ks. Alfreda pod numer telefonu – 505 495 263. 

 Kolekta z XVI Niedzieli - 18.07. – wyniosła: 1044 zł. Ofiary na cmentarz w Groszo-

wicach wyniosła: 1022 zł. Została przekazana na ręce ks. Proboszcza Dragona. Do 

skarbonek można składać ofiary na kwiaty. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary! 

 Bóg zapłać za wszelkie prace wykonane w mijającym tygodniu, prace przy toalecie pod 

wieżą, przystrojenie kościoła oraz posprzątanie świątyni osobom z ul. Olimpijskiej. 

 Zapowiedzi: Dymitr Prudnikow i Alina Stanisławczyk z Dąbrowy Niemodlińskiej 

zapowiedź I: 8 sierpnia; zapowiedź II: 15 sierpnia. 

 Zapraszam do sprzątania naszego kościoła parafialnego: 

- 31.07. osoby z ul. Dożynkowa i Lipiny; 

- 7.08. osoby z ul. Sportowej; 

- 14.08. osoby z ul. Ciołkowskiego i Geodetów. 
 

W nowym tygodniu niech dobry Bóg darzy zdrowiem 

i potrzebnymi łaskami wszystkich Parafian i naszych Gości! 


