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Niedzielna Msza święta—obowiązkiem każdego 
chrześcijanina. 
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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. 

 

Pismo „Źródło wiary” – Salezjańska parafia rzymskokatolicka pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach k-Lwowa ul. Czupernosowska 3. 

Tel.+380979431698 ks. Piotr;  www. Przemyslany-sdb.com;  ks.piotr.sdb@op.pl 

Ks. Piotr Smolka – z dopisem na odbudowę Kościoła w Przemyślanach i okolicach 

na Ukrainie.   

Bank PKO S.A. Grupa PKO S.A. II Oddział w Krakowie nr  konta: 
62124014441111001008304659 
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Nie bójmy się Krzyża,  
nie odrzucajmy go, 

 nie oddalalmy go od nas 

 ani też nie umniejszajmy go sobie;...  
miejmy ufność w Jezusa,  

on pomoże nam nieść krzyż. 
 

 
                         Ks. Dolindo Ruotolo w liście do Eleny Montelli. 
 

 

 

http://moodle.zsp-cogito.pl/galeria/_zrodlo_wiary_luter_2013/
mailto:ks.piotr.sdb@op.pl
https://www.facebook.com/modlitwanakazdydzien.modlitwykatolickie/photos/a.1114736291876839.1073741828.1114680068549128/1644169935600136/?type=3


KALENDARZ LITURGICZNY – SIERPIEŃ. 

W TROSCE O BOŻE ŻYCIE. 
 

6. VIII. -- Święto Przemienienia Pańskiego. 

8. VIII. -- Wspomnienie św. Dominika. 
9. VIII. -- Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża. 
10.VIII. -- Świeto św. Wawrzyńca Diakona. 
15.VIII. -- Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 
22. VIII – NMP Królowej. 
24.VIII. -- Święto św. Bartłomieja Apostoła. 
26.VIII. -- Uroczystość NMP Częstochowskiej. 
29.VIII. -- Wspomnienie Męczeństwa św. Jana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, 
Powierz się Matce. 

 

Gdy w twym sercu znów gości trwoga, 
Ofiaruj się Jej.                    

                          Wśród tylu dróg. 

1. Jak mocno serce biło mi, gdym poraz pierwszy ujrzał obraz twój. 
Spragniony łask, miłości Twej wołałem Matko wysłuchaj mnie. 
 

Ref. 

 

Wśród tylu dróg poprowadź serce me. 
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 
 

2.Jak czasem w życie bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie. 
Ja jednak wciąż ufam, że ty Matko będziesz prowadzić  

Ref. 

 

Wśród tylu dróg poprowadź serce me. 
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 
 

 

3.Bywają w życiu chwile złe, ja także często miewam je. 
Więc modlę się o Bożą dłoń i wołam: Matko szczęściem mi bądź 

 

Ref. 

 

Wśród tylu dróg poprowadź serce me. 
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest. 
 

 

 

 



Самурай здригнувся від жаху. Страшна кара для тих бідолах: які 
б зусилля вони не робили, не могли донести до рота ані крихти. 

Він не хотів уже більше це споглядати і попросив повернутися 
до раю. 

Але там також на нього чекала несподіванка: він побачив 
великий зал, такий самий, як у пеклі. У ньому було безліч людей, а на 
столі — незліченна кількість тарілок зі смачними і пахучими стравами. 

Люди також мали по дві тонкі палички (півтораметрові), і треба 
було тримати їх за кінець, щоб наколоти на них їжу. 

Та була одна особливість: люди, що сиділи навколо столу, були 
веселі, ситі, здорові. 

— Як таке може бути? — спитав самурай. 
Ангел посміхнувся і пояснив: 
— У пеклі всі хочуть брати їжу для себе, бо так робили все своє 

життя. Тут — навпаки: кожний бере їжу не для себе, а дає її іншим. 
Небо і пекло — в твоїх руках. Сьогодні й щодня. 
 

 

 
 

 

Kochani  Parafianie  i  Przyjaciele Przemyślan 

Niech będzie  pochwalony  Jezus   Chrystus!!! 

 

     Sierpień  to miesiąc pielgrzymowania  do  Maryii i  Jej  Syna  Jezusa  
Chrystusa.  W  tym  2020 roku wszystko  jest  inne, choć wszystko się 
zmienia, ale Bóg i Maryja zawsze nas  kochają  i  czekają. 
 

     Całe  nasze  życie  to  pielgrzymowanie do Domu Ojca, o tym nie 
możemy zapominać.  Tylko  nie  wiemy  kiedy i jak się zakończy doczesna 
pielgrzymka. 

     Bogu mamy być wdzięczni, że dał nam Maryję za Matkę.  

        Wspaniała i Dobra Matka, a my, ja i ty jacy jesteśmy w codziennym 
życiu dla siebie? 

     Uczmy się od Maryii jak żyć i kochać Boga i ludzi. 

     Niech Maryja wyprasza Wam kochani Parafianie i Przyjaciele u Swego 

Syna, a naszego Pana Jezusa moc łask Bożych i zdrowia oraz  żebyśmy 
znależli czas na modlitwę i dobre uczynki, bo kiedyś Bóg zapyta nas nie 
ileśmy mieli bogactwa, a o Miłość czy kochaliśmy Go nie językiem, ale 
czynami. 

     Serdecznym pozdrowieniem i modlitwą, prosząc Was o modlitwę  za  
Kapłanów. 

                       Bóg  zapłać 

                                       Ks. Piotr  Smolka. 

 



Uroczystość NMP Częstochowskiej. 

Matka uważna i odważna  
Maryja, Matka z Kany Galilejskiej i z „Polskiej Kany” na Jasnej 

Górze, potrafi zauważyć każdy nasz brak, który oddala nas od radości, 
od pełni życia, od bliskości z Jezusem. Ona jako pierwsza zauważa 

nasze bolączki i przedstawia je swojemu Synowi. Ma odwagę prosić Go 
nie tylko jako swojego Syna, ale przede wszystkim jako Syna Bożego, 

dla którego wszystko jest możliwe. Czy jednak znajdzie w nas taką 
gotowość i ufność jak w sługach z Kany? To zaufanie i posłuszeństwo 
słowom Jezusa umożliwia cud przemiany wody w wino, a także cud 

przemiany mojego i Twojego życia.  
 

Maryjo, dziś powierzam Ci… Proszę, przedstaw moje braki Jezusowi! 
Pragnę czynić wszystko, co Jezus mi powie. 

Otwarcie się na Boga i na człowieka,  
ks. Kazimierz Skwierawski 

 
      Słuchamy dziś proroka Izajasza, który kieruje do nas wezwanie: 
„Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską do świątyni Boga Jakuba” (2,3). 
Świątynia jest szczególnym miejscem, w którym dochodzi do głosu to, co 
najbardziej utajone w człowieku, a co łączy się z Bogiem. W niej również 
to, co najbardziej wewnętrzne i tajemnicze, staje się widoczne dla ludzkich 
oczu; albowiem to, co z wnętrza pochodzi, chce się wypowiadać na 
zewnątrz, to, co w głębi serca dotyka człowieka – gdyż pochodzi od Boga – 

każe mu całym sobą wyrazić uwielbienie. I to Izajaszowe wezwanie 

towarzyszy człowiekowi od początku, idzie z nim przez całą jego historię, 
by w końcu doprowadzić go do właściwej odpowiedzi na nie. Pójdźmy 
zatem posłuchać Boga, który pragnie nas uczyć chodzenia Jego 
ścieżkami.A psalmista prowadzi nas w głąb, wołając: „O Boże, rozważamy 
Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak 
i chwała Twoja sięga po krańce ziemi” (Ps 48,10-11). Każda świątynia 
przemawia do nas bardzo głęboko, a jasnogórska w sposób szczególny. Ta 

duchowa 

Для  Вас  Діти  --  казочка. 
Короткі історії для душі 

Бруно Ферреро 

            

                  ТАЄМНИЦЯ РАЮ. 

 
Здоровенний та не надто чемний самурай прийшов до 

низенького буддійського монаха і каже: 
— Монаше, скажи мені, що таке пекло, а що — небо? 

Монах поглянув на дужого воїна і зневажливо відповів: 
— Сказати тобі, що таке — небо і пекло? Я не можу тобі цього 

пояснити. Ти брудний і смердиш. Ти — ганьба касти самураїв. Геть від 
мене! Не можу терпіти тебе! 

Самурай розлютився, почав тремтіти. Його лице так почервоніло 
від гніву, що не міг і слова промовити. Витягнув меч і підніс його, щоб 
убити монаха. 

— Це — пекло, — прошепотів спокійно монах. 
Самурай знітився. Скільки ж співчуття і жертовності було в rnls 

малому монахові, який ризикував власним життям, щоб пояснити 
йому, що таке пекло! Поволі він опустив меч. Відчув спокій і 
вдячність — його лице проясніло. 

— Це є небо, — прошепотів спокійно монах. 
Проживши довге і героїчне життя, один відважний самурай 

потрапив до раю. Але йому було дуже цікаво подивитися на пекло, і 
ангел задовільнив його бажання. 

Самурай опинився в дуже великому залі, посередині якого стояв 
стіл, заставлений тарілками зі смачними пахучими стравами. Але ті, 
що сиділи навколо столу, були бліді, худі, майже скелети... Вони 
викликали жаль і співчуття. 

— Як це можливо? — спитав самурай у провідника. — Адже 
перед ними стільки страв! 

— Дивись: усі, що приходять сюди, одержують дві тонкі 
палички замість виделок, але вони дуже довгі, і їх треба тримати за 
кінець. Тільки так можна занести їжу до рота. 
 



             Bo tak mnie... 

 
Bo tak mnie matka w pacierzu uczyła,  
i taką wiarę we mnie rozpaliła: 
Gdy ci się serce krwawą łzą rozpłacze  

I krzyż cierpienia nad tobą zawiśnie,  
a los tak ciężką drogę ci wyznaczy,  
że rozpacz w duszę czarne myśli ciśnie – 

Idź, synu serce otworzyć przed tron Matki Bożej. 
 

Kiedy w codziennej, szarej życia męce  

sił już zabraknie, lub nie stanie męstwa,  
duchem zostaniesz słaby i w udręce  

będziesz pomocy szukał i ... zwycięstwa:  
jedna jest siła, która cię wspomoże:  
dłoń... Matki Bożej. 
 

Gdy pokusy uwiodły Cię z drogi  
na inne szczęście i na inne życie, 
przed Tobą wszyscy zamkną ziemskie progi,  
zawiedzie nawet najlepszy przyjaciel...  

Jeszcze jest gwiazda wśród twego bezdroża:  
to... Matka Boża. 
 

Idź synu drogi, przed Matki oblicze,  
Ona najlepszą Twą Wspomożycielką,  
Jej miłość płonie wiecznotrwałym zniczem  

i dzierży w dłoni moc i łaskę wszelką.  
Niechaj w modlitwie twe usta się korzą  

przed... Matką Bożą. 
 
                                                    l. Socha 

stolica Polski położona jest na górze, ku której – zwłaszcza w tym miesiącu 
– ciągną setki tysięcy pielgrzymów. Zapewne wielu z nas było 
w Częstochowie, a niektórzy może nawet uczestniczyli w pieszej 

pielgrzymce. Dlatego spróbujmy sobie uświadomić, po co idziemy do 
świątyni jasnogórskiej, a także do każdej innej. Psalmista ujmuje to krótko: 
„O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni”.   
A więc zmierzamy do świątyni po to, abyśmy odczuli w sposób niezwykle 
wyrazisty to, co Bóg czyni dla nas od początku świata. 
        Święty Paweł Apostoł prowadzi nas jeszcze dalej. Podpowiada, iż 
Boża łaskawość wyraziła się również w tym, że w pewnym momencie 

historii ludzkich dziejów przyszedł na ziemię Syn Boży. I że Bóg Ojciec 
zechciał, by On narodził się z Niewiasty. I tu dochodzimy do tajemnicy 

dzisiejszego dnia. Pielgrzymujemy na Jasną Górę, by wpatrywać się 
w obraz Madonny trzymającej na rękach Syna. Ta ikona – tak bliska sercu 

każdego Polaka – wyraża w sposób niezwykle intensywny tę prawdę wiary, 
że Bóg zechciał się tak bardzo zbliżyć do człowieka, że począł się pod 
sercem Maryi i w tym momencie Jej łono stało się świątynią, bo nosiło 
w sobie Boga Przedwiecznego! 

   I wreszcie ewangelista kieruje nasze spojrzenie na Maryję i Jezusa, którzy 
zostali zaproszeni na wesele w Kanie Galilejskiej. Maryja jest stale blisko 

swego Syna, wciąż zapatrzona w Jego działanie i zasłuchana w Jego słowo, 
nieraz tak bardzo dla Niej tajemnicze. Jest całkowicie zanurzona w Bogu, 

a równocześnie wyczulona na potrzeby każdego człowieka. Jasna Góra ze 
swoją świątynią jest właśnie naszą Kaną Galilejską – często słyszy się takie 
określenie. W tym zawiera się tajemnica dzisiejszej uroczystości. Widzimy, 
że Maryja, tak ściśle zjednoczona z Synem, pragnie równocześnie każdego, 
kto przychodzi przed Jej wizerunek, podprowadzić do Jezusa, dlatego że 
bardzo dobrze rozumie ludzką słabość i staje się dla nas wzorem do 
naśladowania. Widać to tak przejmująco w Ewangelii. Maryja dostrzega 

każdą ludzką biedę i natychmiast stara się jej zaradzić, wstawiając się za 
nami u Syna. 

     Pomyślmy dzisiaj nad tym, jak złożone w nas od stworzenia świata 
pragnienie Boga wyraża się również na zewnątrz, w naszym odniesieniu do 

świątyni, nie tylko tej jasnogórskiej, ale każdej, do której uczęszczamy. 
I patrzmy dalej, w jakiej mierze nasze serca są zanurzone w rozważanie 
Bożego słowa i Bożych znaków, a także w przyjmowanie darów Bożej 
łaskawości? Czy coraz bardziej je sobie przyswajamy? Czy zachwycamy 



się tą tajemnicą, że przez Maryję Bóg stał się jednym z nas? Na ile wreszcie 

Maryja, którą czcimy szczególnie w jasnogórskim wizerunku, uczy nas na 
co dzień swojej postawy – z jednej strony ogromnego wyczulenia na 

potrzeby każdego człowieka, a z drugiej – maksymalnego otwarcia na 

Jezusa, także wtedy, kiedy mówi On słowa trudne i wymagające. 
 

„””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Tylko Jezus może ukoić wszystkie nasze bóle i zranienia. 
Tylko Jego ręce mają moc wypełnić wszystkie nasze braki miłości.  
 
Bracie i Siostro jeśli czujesz, że coś w twoim życiu jest nie tak, 
cierpisz na duszy lub ciele, czujesz się samotny/samotna to 
pamiętaj, że Jezus ma moc uzdrowić twoje ciało i dusze. Musisz Mu 
tylko zaufać i trwać przy Nim: 
 
 
 
Bóg wie co jest dla nas dobre.  
Bóg pragnie, abyśmy mu zawierzyli. 
Oddali mu swoje plany i pragnienia. 
W zamian obiecuje wolność. 
A owocem tej wolności jest nadzieja, głęboki pokój, bezgraniczna 
wierność i nieograniczona Miłość. 
 
 
 
ODDAJMY SWOJE ŻYCIE JEZUSOWI! SŁOWEM I NA PIŚMIE 
!PRZEPISZ NA KARTKĘ MODLITWĘ ODDANIA SIĘ JEZUSOWI I 
WYRZEKNIJ SIĘ ZŁA ! KOCHANI CODZIENNIE ODMAWIAJMY TĄ 
MODLITWĘ NA GŁOS .A JEZUS MIŁOSIERNY PRZEMIENI I 
UZDROWI ,NAS ,NASZE MAŁŻEŃSTWA , RODZINY! PANIE JEZU 
CHRYSTE, PEŁEN MIŁOŚCI 
I MIŁOSIERDZIA DLA NAS. UWIELBIAM CIĘ 
I BŁOGOSŁAWIĘ, WIERZĘ I UFAM. Z MIŁOŚCI DO 
CIEBIE WYRZEKAM SIĘ SZATANA 
I WSZELKIEGO ZŁA 
A OGŁASZAM CIĘ WOBEC ANIOŁÓW I LUDZI 

PANEM I KRÓLEM MOJEGO SERCA 
ORAZ CAŁEGO ŻYCIA, OD POCZĘCIA AŻ DO ŚMIERCI 
PANIE MÓJ, POKORNIE CIĘ PROSZĘ 
UWOLNIJ MNIE OD ZŁA, 
UZDRAWIAJ MOJE SERCE, 
UMYSŁ, CIAŁO, MOJĄ RODZINĘ. 
WSKRZEŚ MOJE DUCHOWE I DOCZESNE ŻYCIE, 
UŚWIĘCAJ I ODNAWIAJ 
MNIE, 
ABYM STAŁ SIĘ 
ŚWIĘTYM, TWOIM 
WIERNYM UCZNIEM. 
DAJ MI PRZEZ SERCE 
MARYI, 
ABYM W OBECNOŚCI 
DUCHA ŚWIĘTEGO 
GŁOSIŁ SŁOWEM I 
ŻYCIEM 
TWOJĄ MIŁOŚĆ I 
MIŁOSIERDZIE. 
AMEN  
 


