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Jezus chodzi po jeziorze. 

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do 
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to 
uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On 
sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, 
miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej stra ży nocnej 
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 
Jezus zaraz przemówił do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!" Na to 
odezwał się Piotr: "Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyj ść do siebie po 
wodzie!" A On rzekł: "Przyjd ź!" Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, 
przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął 
tonąć, krzyknął: "Panie, ratuj mnie!" Jezus natychmiast wyciągnął r ękę i 
chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej wiary? " Gdy wsiedli do 
łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: "Prawdziwie jesteś Synem Bożym".                                
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     "Wszedł sam jeden na górę, aby się modlić". Czy nie za mało mówimy o 
modlitwie? Ilu ludzi nie wie o niej. Tyle definicji modlitwy. Tyle podziałów 
- na modlitwę błagalną, dziękczynną, adoracyjną... 
     Tymczasem modlić się - to po prostu być z Bogiem. Wszyscy we Mszy 
świętej mamy być z Jezusem, włączyć się w Jego ofiarę. Być z Nim razem, z 
całą społecznością wiernych. 
     Jednakże potrzebna jest także modlitwa osobista, sam na sam z Bogiem. 
Zwykle, kiedy się modlimy, szukamy słów, śpiewamy pieśni. Słowa i pieśni 
prowadzą nas do Boga, pomagają, ale kiedy z Nim jesteśmy, mogą nawet 
przeszkadzać. Spróbujmy w czasie Mszy nie tylko mówić i śpiewać - ale 
milczeć.  

Ks. J. Twardowski.  
 
 

                                                                                                          



 

OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam wszystkich Parafian w najbliższy piątek, tj.15 sierpnia 

na Msze św. o godz. 9.00 i 18.00 z racji Uroczystości Wniebowzięcia  
NMP. Przypominam, że jest to tzw. święto nakazane, a więc 
Nieobecność w tym dniu w kościele z własnej winy powoduje  
zaciągnięcie grzechu ciężkiego. 

2. Zapraszam już dziś na godz. 10.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, 
które odbędą się 31 sierpnia. Proszę, aby wieniec dożynkowy 
przygotowali parafianie ze Studzianki Wieś. 

��� 
W poniedziałek przyjmowaliśmy Młodzieżową Europejską Pielgrzymkę: 

młodzież nocowała w oratorium     i   w namiotach 

         
punkt medyczny: opatrywano rany stóp by można było ruszyć w drogę 

       
 

☺☺☺ 
- Jasiu zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety! 
- Dzisiaj nie mogę! 
- Dlaczego nie?! 
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte. 

 



 

.INTENCJE 
                                                

                 PONIEDZIAŁEK  11. 08. 2008. 
18.00  -------.  
  

   WTOREK 12. 08. 2008 
18.00 Za +Zofię Kobyłecką w 3 rocz. śm., cr. Kobyłeckich i Gradowskich. 
 
                                                                 ŚRODA 13. 08. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Władysława Wolskich oraz 
              ich dzieci i wnuków. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i całej jej rodziny. 
  Za +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak; 
 +Wacława Andrzejewskiego / int. od Wojtka z rodziną /; 
                +Bogdana Rokickiego / int. od rodziny Grabowskich /; 
                +Józefa Matysiaka / popogrzebowa /; 
                +Kazimierę Sobczak / int. od męża Jana /; 
                +Władysława Jóźwika, Stanisławę i Stanisława Matyjaszczyków, 
                  dziadków Krzysztofików i teściów Jóźwików. 
 
                                              CZWARTEK 14. 08. 2008 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Wiesława z racji 9 rocz. ślubu oraz 
           ich dzieci: Karoliny i Pawełka. 
 
                                                       PIĄTEK 15. 08. 2008 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZI ĘCIA NMP 
  9.00 Za Parafian; 
          O Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Roberta z racji 10 rocz. ślubu 
              i ich dzieci. 
18.00 Za +Stanisławę Kaczmarek oraz Mariannę i Stanisława Owczarków. 
 
                                                                  SOBOTA 16. 08. 2008 
18.00 Za +Janinę i Władysława Skonecznych, Zofię Gierach i cr. Bisów. 
 
                                                        NIEDZIELA 17. 08. 2008. 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 Za +Mariolę, Mariannę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich oraz Jana Sochę. 
18.00 Za +Tadeusza i Sabinę Wójciaków, cr. Wójciaków i Kwiatkowskich. 
 
 

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ 
ŚP. STANISŁAW DĘBIEC – pokój Jego duszy. 
 


