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EWANGELIA NA DZIEWI ĘTNASTĄ NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                              Mt 14,22-33 

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 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zoba-
czywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu  
krzykn ęli. 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". 

●●● 
  Piotr przeżył coś niezwykłego. Doświadczył swojej wiary i miał okazję przekonać się 
jaka ona jest. Zobaczył jak była krucha i słaba. Gdy się zląkł, zaczął tonąć i tylko 
Jezus go uratował – podał pomocną dłoń. Piotr zobaczył, że jego serce dalekie jest od 
wiary głębokiej i rzeczywistej, mimo jego wielkich deklaracji, które składa Jezusowi, 
że Go nigdy nie opuści. 
  Jakże każdy z nas jest podobny do Piotra w swojej wierze – „małej wierze”. 
Chcielibyśmy przejść łatwą drogą przez życie. A tymczasem idziemy drogą trudną, 
pośród burz życiowych. Czasami nawet wydaje się nam, że Chrystus nas opuścił. Nie 
czujemy namacalnie Jego obecności. I gubimy się, toniemy w morzu problemów, bo 
zabrakło ufności do Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że Piotr szedł po wodzie gdy ufał 
Jezusowi i patrzył Mu w oczy. Gdy zwątpił zaczął tonąć. Na przykładzie Piotra 
widzimy, jak ważna jest nasza więź z Jezusem. I tę wieź trzeba wciąż odnawiać przez 
codzienną modlitwę i sakramenty święte – szczególnie Pokutę i Eucharystię. 
 

          
Z przewodnikiem byliśmy w Sali Rycerskiej, Bastionie, Sali Narodu, w Skarbcu, 
obejrzeliśmy Golgotę Jasnogórską namalowaną przez Jerzego Dudę – Gracza. 
 



 
OGŁOSZENIA  

1. 9 sierpnia, tj we wtorek będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką. 
    O godz. 9.30 będzie Msza św., a po niej w parku – posiłek. W związku z tym – jak  
    co roku – bardzo proszę o przygotowanie obiadu dla Pielgrzymów. Spotkanie  
    w szkole w poniedziałek o godz. 16.00. 
2. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów mieszkańcom …………………… 
3. Parafialny Zespół „Caritas” składa podziękowania Panu Karolowi Staroniowi za  
    zdobycie sześciu miejsc na kolonii dla naszych dzieci. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Kiedy Jan wrócił z pracy, zastał swoją żonę we łzach. 
- Twoja mama ubliżyła mi, strasznie mi ubliżyła - wyszlochała kobieta. 
- Moja mama? Ale jak, przecież jest na wakacjach, na drugim końcu świata? 
- Tak, ale dziś rano przyszedł list zaadresowany do Ciebie. Otworzyłam go, bo byłam 
ciekawa, co jest w środku. 
- No i co? 
- I na końcu listu było napisane: "P.S. Droga Katarzyno, kiedy już przeczytasz ten list, nie 
zapomnij dać go mojemu synowi". 

●●● 

            
 

           
   Na przeprośnej Górce powitał nas brat Waldemar i ojciec Józef. W kaplicy o. Pio 
   oddaliśmy cześć relikwiom a następnie modliliśmy się na Drodze Krzyżowej /stacje 
   rozmieszczone są na wzór Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej /. 



 
INTENCJE 

                                                     PONIEDZIAŁEK 08. 08. 2011 
  9.00 …… 
                                                     WTOREK  09. 08. 2011 
  9.30 Msza św. Pielgrzymki Akademickiej. 
                                                              ŚRODA  10. 08. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Kazimierę Klimczak /int. od męża/; 
                +Tadeusza Golenia /popogrzebowa/; 
                +Mariannę i Feliksa Gabryszewskich /int. od syna Henryka z rodziną/; 
                +Jana Dąbrowskiego /int. od sąsiadów Boneckich/;  
                +Władysława Skonecznego /int. od bratowej Janiny z rodziną/;                  
                +Henryka i Zofię Skrzyckich /int. od córki Henryki z rodziną/; 
                +Jana Grubskiego /int. od siostry Marii z rodziną/; 
                +Stanisławę Staruch /int. od wnuczka Darka z rodziną/. 
                                                                 CZWARTEK  11. 08. 2011 
  9.00 …… 
                                                   PIĄTEK  12. 08. 2011 
  9.00 …… 
                                                   SOBOTA  13. 08. 2011 
17.00 Ślub – Ewa Szuwart i Tomasz Czapnik. 
18.00 Za +Zofię Kobyłecką w 6 rocz. śmierci, cr. Kobyłeckich i Gradowskich. 
                                                   NIEDZIELA 14. 08. 2011 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Marzyjanka z racji 18 rocz. urodzin 
                  oraz Michała Włodarczyka z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Władysława Jóźwika w 4 rocz. śmierci, rodziców Matyjaszczyków,  
                  dziadków Krzysztofików oraz Władysława Wojciechowskiego i teściów 
                  Jóźwików. 
 
Do końca września czytamy Ewangelię św. Łukasza. 
 

ŚW. ŁUKASZ EWANGELISTA 
Pochodził, według tradycji, z Antiochii Syryjskiej. Był poganinem, nie Żydem. 
Potwierdził to m. in. św. Paweł Apostoł, który pod koniec Listu do Kolosan wyliczył 
swych przyjaciół w dwóch grupach, najpierw tych, którzy wywodzą się z Narodu 
Wybranego, a następnie wywodzących się z pogaństwa. Łukasz został wymieniony w 
drugiej grupie. Obok jego imienia znajdujemy dopisek: "lekarz umiłowany". Paweł 
wspomniał o Łukaszu jeszcze w dwóch swoich pismach: w Drugim Li ście do 
Tymoteusza (2 Tm 4,11) oraz w Liście do Filemona (Flm 24). 
Łukasz był człowiekiem starannie wykształconym. Znakomicie znał ówczesną 
literatur ę. Posługiwał się pięknym j ęzykiem greckim, był świetnym zbieraczem 
informacji. Potrafił dotrze ć do źródeł, do których inni nie dotarli.  Oprócz lekarskiego 
fachu i historycznej pasji, posiadał także talenty malarskie. Niektórzy wymieniają 
ponad sto obrazów, których miałby być autorem /cdn/. 
 
 


