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EWANGELIA NA SIEDEMNAST Ą NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                   Łk 11,1-13 

Chrystus uczy modlitwy  
 
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z 
uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. 
 A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy 
dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; 
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając 
przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech 
chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz 
tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie 
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa 
wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, 
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli wi ęc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.  
 

●●● 
 
Można porównać modlitwę do światła, do promieni słońca, których źródłem jest Bóg, a adresatem 
człowiek. Słoneczne promienie dają ciepło i potrafią rozgrzać nawet najtwardszy kamień. Dzięki 
promieniom światła, rośliny otrzymują energię niezbędną do życia. Tak, jak słoneczne promienie 
przyczyniają się do wzrostu roślin, tak dobra modlitwa powinna przemieniać człowieka i rozwijać w nim 
dobro. Jeśli moja modlitwa mnie nie przemienia, tzn., że prawdopodobnie nie jest dobrą modlitwą i dlatego 
mnie nuży i dlatego nie potrafię na nią znaleźć czasu. "Modlitwa powinna przenikać pracę, tak jak słońce 
przenika przez szybę, oświeca i ogrzewa wszystkich znajdujących się w domu. Modlitwa w niczym nie 
przeszkadza - owszem - wszystko ułatwia, bo do ludzkiej pracy wzywa wszechmoc Bożą. Cóż zdoła zdziałać 
człowiek własnymi siłami. Ale siła ludzka sprzężona z siłą Bożą dokona rzeczy po ludzku niemożliwych". 
Wszyscy tęsknimy za taką modlitwą. Każda prawdziwa modlitwa, tzn. taka w której inicjatywę przejmuje 
Bóg, sprawia, że człowiek zaczyna się otwierać. Najpierw jest to OTWARCIE na samego Boga, którego 
człowiek doświadcza jako Tajemnicę Nieskończonej Miłości.  Następnie jest to OTWARCIE człowieka na 
samego siebie, tzn. na prawdę o sobie, o własnej ograniczoności. Jeśli przedstawiamy w modlitwie Bogu 
nasze prośby, to nie z tego powodu, że On ciągle nie wie, albo nie pamięta. Wypowiadając prośbę w 
modlitwie człowiek uświadamia sobie, jak bardzo Boga potrzebuje. Przez prośbę człowiek przypomina 
sobie prawdę, że nie jest i nie może być samowystarczalny. 
Wreszcie trzecia funkcja dobrej modlitwy, to OTWARCIE człowieka na innych ludzi, na ich potrzeby, ich 
problemy. My codziennie nazywamy Boga 'naszym' Ojcem, prosimy o chleb 'nasz', darowanie win 
'naszych' i zbawienie 'wszystkich'.  
Niestety wydaje się, że jedną z ważniejszych przyczyn współczesnych trudności w modlitwie jest nie tylko 
brak ciszy, nasze zapracowanie i codzienne zabieganie, ale przede wszystkim ciągłe wpatrywanie się w 
lustro egoizmu, w którym człowiek widzi wyłącznie swoje odbicie. 

 



OGŁOSZENIA 
1. 9 sierpnia o godz. 9.00 będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką.  
    W związku z tym bardzo prosimy o złożenie ofiar w tym roku mieszkańców 
    następujących miejscowości: całe Czerniewice, Czerniewice Parcela I i II, 
    Józefów, Dzielnica i Studzianki Wieś. 
2. Przypominam, że 26 sierpnia br. organizowana będzie pielgrzymka do Warszawy 
    w miejsca upamiętniaj ące kult i męczeństwo narodu polskiego .  
   Koszt pielgrzymki – 60 zł. Zapisy po Mszach świętych i u P. Barbary Skonecznej 
   /tel. 44 710 46 64/. 
3. Informujemy, że Msza św. Dożynkowa będzie sprawowana 22 sierpnia o g. 11.00. 
4. Dziś po Mszach św. będziemy błogosławić pojazdy z racji św. Krzysztofa – patrona 
    kierowców, a każdy kierowca otrzyma specjalny Różaniec zapinany na lusterko. 
5. Zapisujemy na Pieszą Pielgrzymkę Łowicką do Częstochowy. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Nikolasa Michalaka i Dominikę Stasiołek - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą 
                                                                          wiary,prawdy i miłości. 

●●● 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Józef Grala, kawaler z par. tutejszej i Paulina Jęcek, panna z Łodzi. 
●●● 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Mąż mówi do żony (świeżo po ślubie), 
- Kochanie, małżeństwo to nie taka prosta rzecz, będziesz musiała mi gotować obiady ... 
A żona: 
- A ty je będziesz musiał jeść. 
 
Konduktor do pasażera: 
- Ma pan bilet na pociąg osobowy, a jedzie pan pospiesznym! 
- To niech pan powie maszyniście, żeby jechał wolniej. Mnie się nie spieszy... 
 
 

            
 
 



INTENCJE  
                        PONIEDZIAŁEK 26. 07. 2010 
  9.00 int. wolna  
                                                     WTOREK  27. 07. 2010 
18.00 Za +Władysława Skonecznego. 
                                                     ŚRODA 28. 07. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Stanisławę Szymańską /int. od córki Lucyny z rodziną/;  
               +Stanisława w 11 rocz. śmierci, Elżbietę i Jana Żegnałków i cr. Żegnałków; 
               +Józefa Porczyka, cr. Porczyków i Miniaków. 
                                                            CZWARTEK  29. 07. 2010 
 9.00 int. wolna 
                                                    PIĄTEK  30. 07. 2010 
18.00 Za +Zofię Kępa, Jana i Henryka oraz dziadków Boneckich. 
                                                    SOBOTA 31. 07. 2010 
17.00 Ślub – Aneta Wąsowska i Jan Glicner. 
18.00 Ślub – Justyna Jakubik i Tomasz Walaszczyk. 
                                                    NIEDZIELA 01. 08. 2010 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Władysława Króla z racji 
                       90 rocz. urodzin. 
          Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, dziadków Koprów i Miniaków, Helenę 
                  Lechowską w 1 rocz. śmierci oraz zm. rodziców Gilów; 
                +Marcjannę Stefaniak /int. od prawnuczków/; 
                +rodziców Gradów, Krzysztofa Gromka, Tadeusza Czyżykowskiego, 
                  dziadków Gromków i Gradów; 
                +Ryszarda i rodziców Kmitów, Józefę, Józefa i Stanisława Matyjaszczyków;  
                +Tadeusza w 13 rocz. śmierci, Stanisławę i Jana Tomczyków, Mariannę 
                   i Stanisława Pasików oraz Stanisławę Bis; 
                +Mariannę i Wincentego Dulembów oraz cr. Dulembów i Rybaków. 
12.00 Za Parafian. 
18.00 Za +Edwarda Kowalczyka. 
 

                    
 


