
 

 

spły Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 

 
       ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Chociaż miną już 
Rok Miłosierdzia Bożego 
nie zapominajmy o 

modlitwie  --   Koronki  do 

Bożego  Miłosierdzia. 

My mamy za co 

dziękować  Bogu i mamy 

o co prosić, a szczególnie 
o pokój na Ukrainie i w 
świecie.  

Więc  znajdźmy pare 
minut na tą krótką 

modlitwę codziennie o godz.15.00, a jeżeli w ten czas jesteśmy bardzo 
zajęci, to  wieczorem, wspólnie z Rodziną. 
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ŹRÓDŁO  
      

WIARY 

 

Lipiec 2020r. 

 

Niech  Bóg  błogosławi Ciebie i  Twoją rodzinę 

Dzisiaj  i  zawsze! 

 

Gdziekolwiek  jesteś,  Bóg  jest, 
 Aby  Ci błogosławić, 

Aby  Cię  poprowadzić 

Aby Cię  chronić, 
Aby  Cię  pocieszyć. 

 

Gdziekolwiek  jesteś,  Bóg  jest!!! 

Raduj się  Jego  obecnością  i  dobrocią!!! 

Miłość... Pokój... Radość...  Dobro  dla  Ciebie!!! 
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KALENDARZ LITURGICZNY – LIPIEC. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE. 

 
 

2. VII. – NMP Tuchowskiej. 

3. VII.--  Św. Tomasza, Apostoła. 
8. VII.—Wspomnienie św. Jana z Dukli. 
11. VII.—Św. Benedykta, opata, patrona Europy. 

12. VII.—Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. 
15. VII.—Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dk. 
16.VII. – NMP z Góry Karmej. 
22. VII.—Wspomnienie św. Marii Magdaleny. 
23. VII.—Św. Brygidy, zak., patronki Europy. 
24.VII. – NMP Wspomożycielki Wiernych. 
25. VII.—Św. Jakuba, Apostoła. 
26.VII.—Joachima i Anny. 

31.VII.—Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb. 
 

                         Polecenie się opiece św. Benedykta 

 

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, 
nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, 
polecam się pokornie Twojej opiece. 

Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co 
zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą 
opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, 
Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. 
     Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, 
wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego.  
       Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, 
zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po 
śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym 
wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie 

wieki wieków. 
                                                                                       Amen. 

                Na zachód dzień się chyli 
 

 
1.Na zachód dzień się chyli 
słońce nisko już 

O Tobie Jezu myślę 

na Twe dziecko spójrz     
 

I wiem przyjdzie dzień szczęśliwy 

Ty przygarniesz mnie  2x 

 

2.Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń 

Ja wszędzie Twej miłości 
pragnę słyszeć wieść 

 

3.Przenika wiara w ciemność, 
niby światło gwiazd 

O Jezu, Ty bądź ze mną 

niech nic nie dzieli nas 

 

4.O Jezu, Ty w ramiona 

ziemię swoją weź, 
Już śpi uspokojona 

noc swą nuci pieśń. 
 

 

 

 
 



Для  Вас  Діти  --  казочка. 
ЛІСОРУБИ. 

 
     Два лісоруби працювали у лісі. їхніх два дерева мали грубезні 
міцні стовбури. Обидва лісоруби послуговувались сокирами з 
неабиякою вправністю, проте кожен робив це по-своєму. Перший 
рубав дерево вперто і наполегливо, зупинявся лише на мить, аби 
передихнути.  
     Другий же щогодини робив собі тривалу перерву.  
     Коли стало смеркати, перший зробив тільки половину справи. 
Він так стомився, що не годен був і сокири вже підняти. Другий, 
нехай це здасться неймовірним, таки зрубав своє дерево. Лісоруби 
починали одночасно, і дерева були однаковісінькі.  
     Перший не повірив своїм очам: «Нічого не розумію ! Ти 
щогодини відпочивав. Як тобі вдалося скінчити так швидко ?»  

     Другий, усміхаючись, відповів: «Ти бачив, що я кожної години 
робив перерву. Проте ти не помітив, що перепочинок я 
використовував для того, аби підгострити сокиру».  
 

 
     Твоя душа — мов гостра сокира. Не дозволяй, щоб 
вона затупилася. Щодня гостри її потроху. 
1. Затримайся на десять хвилин, аби послухати 

музику. 
2. Коли можеш, влаштовуй собі прогулянки. 
3. Щодня обнімай тих, кого любиш, і скажи кожному з 

них: «Ти мені дорогий». 
4. Святкуй річниці, дні народження, іменини і все, що 

собі пригадаєш. 
5. Будь люб уязним з усіма, а також зі своїми 

найближчими і з домашніми. 
6. Усміхайся. 
7. Молися. 
8. Допомагай тим, які тебе потребують. 
9. Зроби для себе щось приємне. 
10. Підніми голову і прагни до неба. 

БРУНО ФЕРРЕРО. 365 КОРОТКИХ ІСТОРІЙ ДЛЯ ДУШІ 
 

 



11 lipca  Organistka  Irena Kowtun, 

obchodziła swoje urodziny. 
Z tej okazji chcemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia.  Tyle pracy, 

serca, miłości wkładasz codziennie w naszą 
parafię. Przez tyle lat uczysz dzieci i 
młodzież śpiewać i tym śpiewem 
wychwalać Pana Boga. Głos organów i 
śpiew napełnia kościół życiem i radością.  

 

Zawsze jesteś uśmiechnięta i radosna. I 
niech ten uśmiech nigdy nie zgasa z Twej 
twarzy, a w życiu niech będą tylko 
słoneczne dni. 

Niech Pan Bóg wynagrodzi Ci za 
Twoją pracę w naszej przemyszlańskiej 
parafii. 

 

 

Niech słonko dziś świeci na jasnym niebie 

a ptaki śpiewają dziś tylko dla Ciebie. 

Śmiej się i miej wiele radości, 
niech szczęście zawsze w Twym sercu gości.  
Byś chorób nie zaznawała, 
wesołością przykład dawała,  
by Twe marzenia się spełniały 

i jeszcze więcej szczęścia dawały. 
Żyj sto lat, a nawet więcej, 
byle Cie nie opuściło nigdy 
szczęście. 
 

 

 

 

Ich córka słuchała tej rozmowy i weszła im w słowo: 
 

- Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść Miłości? W ten sposób nasza rodzina 
byłaby pełna miłości. 

- Posłuchajmy rady naszej córki, powiedział mąż do żony. Pójdź i zaproś Miłość, 
niech będzie naszym gościem. 

Żona wyszła i spytała: 

- Który z Was to Miłość? Niech wejdzie, proszę i będzie naszym gościem. 

Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. Także dwaj pozostali 
podnieśli się i ruszyli za nią. Trochę zdziwiona kobieta pyta Dostatek i Sukces: 

- Zaprosiłam tylko Miłość, dlaczego idziecie także wy? 

Oni odpowiedzieli razem: 

- Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek lub Sukces, pozostali dwaj zostaliby na zewnątrz, 
ale zaprosiłaś Miłość, a tam gdzie idzie ona, idziemy i my.  Tam, gdzie jest Miłość, jest też Dostatek i Sukces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tam, gdzie jest Miłość. 
 „Czy to nie wspaniałe, 

że Bóg posyła odpowiednich ludzi 
do twojego życia, właśnie wtedy, gdy ich potrzebujesz.  

Ludzi, którzy cię kochają, wspierają, kierują  

i modlą się za Ciebie, bez względu na okoliczności… 

 

 

 

Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, kiedy 
zobaczyła trzech staruszków, z wypisanymi na twarzy latami 

doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogrodu. 
Ona nie znała ich, więc powiedziała: 

- Nie wydaje mi się, abym was znała, ale musicie być głodni. Wejdźcie, proszę, 
do domu i zjedzcie coś. 
Oni odpowiedzieli: 

- Nie ma w domu męża? 

- Nie, odpoczywa, nie ma go w domu. 

- W takim razie nie możemy wejść - odpowiedzieli. 

Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta opowiedziała mu to, co się 
zdarzyło. 
- A więc, skoro wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby weszli. 
Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn do domu. 
- Nie możemy wejść wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie. 
- Dlaczego? - chciała się dowiedzieć kobieta. 

Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich przyjaciół i wyjaśnił: 
- On ma na imię „Dostatek”. 
Następnie wskazał drugiego: 
- On ma na imię „Sukces”, a ja mam na imię „Miłość”. Teraz wróć i zdecyduj razem 
z Twoim mężem, którego z nas zaprosicie do waszego domu. 

Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu mężowi wszystko, co 
powiedzieli jej trzej mężczyźni. Ten się ucieszył: 
- Jak pięknie!! Zaprosimy Dostatek, aby wszedł i wypełnił nasz dom!!! 
Jego żona nie zgadzała się i spytała: 
- Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu? 

 

 

Lipiec  -- miesiąc  Krwi Chrystusowej. 
 

Duszo Chrystusowa--  ulubiona przez św. Ignacego modlitwa.  
 

 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Dobry Bóg zbawił nas czło-

wieczeństwem Jezusa Chrystusa. Syn Boży „dla nas ludzi i dla naszego 

zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod 
Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia 
trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca"2

. 

W ten sposób śmierć dokonuje się przez rozdzielenie elementu ludzkiego, a 

zmartwychwstanie przez połączenie dwóch rozdzielonych części"3
. 

Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, przebudzenia do życia z Bogiem, 

duchowej odnowy i uświęcenia. W jakichkolwiek duchowych trudnościach, 
trzeba wołać: Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
 

 Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Odczuwamy ociężałość naszego ciała, 
jego opór w sprawach duchowych, brak siły i zdrowia, nie akceptujemy go. 

„Ciało i krew" - to człowiek z całą swoją ziemską ułomnością". Problemem 
przede wszystkim jest doświadczenie św. Pawła: „Co bowiem robię, nie 
pojmuję, ponieważ nie dokonuję tego, czego chcę, ale czynię to, czego 
nienawidzę" (Rz 7, 15). Dlatego wołamy o zbawienie. Ciało Chrystusa 
wydane za nas, stało się świątynią nowego kultu i ciałem duchowym, bramą 
do życia wiecznego. Codziennie możemy przyjmować Jezusa Chrystusa i 
na wezwanie kapłana: „Ciało Chrystusa" - odpowiadać z wiarą: „Amen". 
Zbawienie nasze dokonuje się w Kościele, który jest Ciałem Chrystusa. 
 

 Krwi Chrystusowa, napój mnie. Odczuwamy w sobie panowanie zła, 
egoizmu i przyziemności. Odczuwamy tęsknoty za wyzwoleniem, dlatego 

wołamy o nasycenie naszych pragnień. „Wejrzyj , prosimy, na dar Twojego 

Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, 
abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem 
Świętym, stali się jednym ciałem i jedna duszą w Chrystusie"4 

 

 Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Boleśnie doznajemy 

uciążliwości grzechów, ich ciężar, który nas przygniata. Czujemy się brudni 
i skalani. „Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w 



Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w śmierć Jego? Zostaliśmy więc 
pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy tak, jak Chrystus 
został wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca, i my prowadzili nowe 
życie" (Rz 6, 3-4). Wracamy z wdzięcznością do daru chrztu św. i ciągle 
prosimy o oczyszczenie. 

 

 Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. Cierpienie zaskakuje nas, zniewala i 

rodzi bunt, trudno nam brać swój codzienny krzyż i opuścić szerokie drogi i 
wygodne ścieżki. Wtedy patrzymy na Ukrzyżowanego i prosimy, aby nas 
umocnił. Modlitwa niesie umocnienie. To Getsemani i Golgota. 

Umocnienie zawsze idzie z Góry. 
 

 O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. To krzyk ludzkiego serca, bo nie 

potrafimy wierzyć i ufać, modlić się i miłować. Prosimy tak, jak to robili 

Jego uczniowie: Panie, „dodaj nam wiary" (Łk 17, 5), „Panie naucz nas 
modlić się" (Łk 11, 1). 
 

 W ranach swoich ukryj mnie. Może najtrudniej nam przyjąć 
to wezwanie. Zamknięci na głębsze sprawy, wylani na zewnątrz, puści i 
zniewoleni. Czujemy zagrożenia i bezsens życia. Droga Jezusa jest drogą 
wyzwolenia. „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 

boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i 

zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 

winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze 

zdrowie" (Iz 53, 4-5). 

 

 Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Brakuje nam często doznania 

bliskości Osoby Jezusa. Czujemy się wypaleni i pewnie dlatego oddalamy 

się od Niego, pojawia się zamknięty krąg i droga donikąd. „Nawróć nas, 
Panie, do Ciebie wrócimy" (Lm 5, 21). Gorąco prośmy w naszych 
strapieniach o przetrwanie i odzyskanie pokoju serca. 

 

 Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W modlitwie Pańskiej dwie 

ostatnie prośby wołają o to samo: „i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale 

nas zachowaj od złego" (Mt 6,13). „Zło, o którym mówi ta prośba, nie jest 
jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę, Szatana, Złego, anioła, który 
sprzeciwił się Bogu. „Diabeł (dia-bolos) jest tym, który „sprzeciwia się"  

wprost lub przez otoczenie. Dlatego prosimy Pana Jezusa: „Od sideł 
szatańskich, wybaw nas, Jezu". Słowem od ducha tego świata. „Nie 
miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma 
w nim miłości Ojca. To wszystko bowiem, co jest w świecie: pożądliwość 
ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz jest 

ze świata" (l J 2, 16). Ignacy będzie go często nazywał: „nieprzyjaciel 
natury ludzkiej"

6. Zbawia nas tylko Pan Bóg. Dlatego w każdej sytuacji du-

chowej zwracamy się z prośbą do Boga. 
 

 W godzinę śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym 

ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Codziennie 

tyle razy prosimy o to Matkę Jezusa: „Módl się za nami grzesznymi, teraz i 
w godzinę śmierci naszej". Codziennie o to prosimy w Eucharystii i to 

wielokrotnie. „O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom, dziedzictwo życia 
wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, z Apostołami i 
wszystkimi Świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem 
wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi darami"7

 

  

                                                                      
Ks. Kazimierz Kucharski SJ, 


