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EWANGELIA (Mt 11,25–30) 
 

Jezus łagodny i pokorny sercem. 

 

          W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:..„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 

Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie 

zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce 

objawić...Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i 

pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest 

słodkie ,a moje brzemię lekkie”. 

.................................................................................................... 
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                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE                                                                                                                                                

W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej; w środę św. Jana z Dukli; w sobotę święto św. Benedykta, patrona Europy. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

0066..0077..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..      

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  IInntteennccjjaa  wwoollnnaa..  

0077..0077..  WWttoorreekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł    --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  ZZ  pprroośśbbąą  ddoo  nnaajjłłaasskkaawwsszzeeggoo  BBooggaa  oo  sspprrzzyyjjaajjąąccąą  

ppooggooddęę,,  ppoommyyśśllnnee  zzbbiioorryy,,  bbeezzppiieecczznnee  żżnniiwwaa  ii  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  ddllaa  pprraaccuujjąąccyycchh  nnaa  rroollii  ––  

iinntteennccjjaa  oodd  RRoollnniicczzeejj  SSppóółłddzziieellnnii  PPrroodduukkccyyjjnneejj  zzee  SSzzcczzooddrroowwiicc..  

  

0088..0077..  ŚŚrrooddaa..  

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh  zz  rrooddzziinnyy  

JJaannkkoowwsskkiicchh::  MMaatteeuusszzaa,,  EEllżżbbiieettyy  ii  FFrraanncciisszzkkaa..  

  

0099..0077..  CCzzwwaarrtteekk..  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  IInntteennccjjaa  wwoollnnaa..  

  

1100..0077..  PPiiąątteekk..  

NNoowwoolleessiiee  --  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee,,  zzddrroowwiiee  ii  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  ddllaa  

ssttrraażżaakkóóww  zz  OOcchhoottnniicczzeejj  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnneejj  ww  NNoowwoolleessiiuu..  

  

1111..0077..  SSoobboottaa..                    

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1188::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa  ii  KKaarroolliinnyy  

WWooźźnnyycchh  ii  iicchh  zzmmaarrłłyycchh  RRooddzziiccóóww..  

  

1122..  0077..    Niedziela.                       

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  88::0000..  OO  bbłłooggoossłłaawwiieeńńssttwwoo  BBoożżee,,  zzddrroowwiiee  ii  ppoottrrzzeebbnnee  łłaasskkii  

ddllaa  ppaańńssttwwaa  KKaarroolliinnyy  ii  SSeebbaassttiiaannaa..  OO  sszzcczzęęśślliiwwee  rroozzwwiiąązzaanniiee..    

 

NNoowwoolleessiiee  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1100::0000..  11))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  IIggnnaacceeggoo  

DDuubbaanniioowwsskkiieeggoo  ww  1100  rroocczznniiccęę  śśmmiieerrccii..    

22))..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  zzmmaarrłłyycchh    zz  rrooddzziinnyy  MMiicchhuułłkkóóww::  FFrraanncciisszzkkaa,,  

WWłłaaddyyssłłaawwaa,,  SSttaanniissłłaawwaa,,  AAnnttoonniieeggoo,,  KKaattaarrzzyynnyy,,  EEddwwaarrddaa,,  WWiieessłłaawwyy  ii  AAnnddrrzzeejjaa..  

  

BBiiaałłyy  KKoośścciióółł  ––  MMsszzaa  śśww..  oo  ggooddzz..  1122::0000..  OO  wwiieecczznnąą  sszzcczzęęśślliiwwoośśćć  ddllaa  śśpp..  SSttaanniissłłaawwaa                                

ii  JJaannuusszzaa  MMiicchhaallsskkiicchh..  



1. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Matce Bożej w każdą sobotę w naszym 

nowoleskim sanktuarium odmawiając różaniec przy kapliczkach usytuowanych wokół 

kościoła i na placu sanktuarium. Modlitwę będziemy rozpoczynać o godzinie 17:30. 

 

                                                                                     Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże.   

 .................................................................................................................................................... 

                      
  

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Wszystko jest darem. ................................................. 

 

Wielu ludzi żyje z nie do końca uświadomionym lękiem w sercu: „A jeśli Bóg mi to 

zabierze?”. To ci, którzy noszą w sobie obraz zazdrosnego Boga, który odbiera nam rzeczy 

czy osoby, na których nam najbardziej w życiu zależy. Jest to oczywiście fałszywy obraz 

Boga. Prostuje to sam Jezus, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, które jest źródłem 

Jego radości: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko!”. To radosny okrzyk Syna obdarowanego 

przez Ojca. Miłość nie zabiera nigdy. Ona może tylko dawać, ofiarowywać i przyjmować. 

Może także zapraszać do pozostawienia czegoś, co szkodzi lub przeszkadza w rozwoju. Jest 

to jednak zaproszenie, a nie przymus. Przeżywając życie jako dar od Boga, staje się ono 

nawet pośród trudów i zmagań o wiele łatwiejsze i lżejsze. 

 

                    Jezu, pomóż mi, bym szedł przez życie z Tobą i przeżywał je jako dar od Boga. 

                            ...................................................................................................... 

                          Wakacyjne wskazania. 

           Lipiec i sierpień, a dla niektórych i wrzesień – to tradycyjnie miesiące wakacyjne.  Przerwa  od  

nauki;  kolonie, obozy młodzieżowe i wczasy. Dla wielu – zasłużony wypoczynek po trudach całego 

szkolnego roku. Dla trochę starszych – radość pomyślnie zaliczonych semestrów i oddech przed 

kolejnym, jeszcze trudniejszym rokiem. A może tylko krótka przerwa w pierwszej wymarzonej 

pracy? Jak spędzić ten czas? Jak go pożytecznie zagospodarować? Po pierwsze – podziękować Bogu 

za minione dni i miesiące – „Aż dotąd pomagał nam Pan. 



Ile Bożej Łaski i błogosławieństwa jest poza nami.  Po drugie – odrzucić wszystkie troski, 

zapomnieć o wczorajszych problemach i wziąć duży oddech. Wyłącz też telewizor, 

komputer i komórkę. Po  trzecie  –  rozejrzeć  się  dookoła i zobaczyć ten piękny Boży świat: 

góry, lasy, morza, rzeki. Zadziwić się nad pracowitą mrówką i ulotną ważką. Po czwarte – 

znajdź dobrych przyjaciół, grono ci bliskie w którym będziesz mógł swobodnie wymienić 

myśli, dyskutować, cieszyć się i wzajemnie ubogacać. Po piąte – nie zapomnij o swoim 

hobby – czymś co sprawia ci wiele radości: dobra książka, ogródek, majsterkowanie, 

wędkowanie, spacer z psem. Tak mało miałeś na to czasu przy innych zajęciach. A może 

popracujesz fizycznie lub odwiedzisz kogoś dawno niewidzianego. Czas wakacji 

spożytkować można w różny sposób. Nie zawsze dalekie i kosztowne wyjazdy są tym, co 

jest ci najbardziej potrzebne. Na koniec zaś to, co najważniejsze. Pamiętaj! – wakacje, to nie 

odpoczynek od Boga, Słowa Bożego, modlitwy i kościoła. To wtedy Duch Święty chce 

darować ci nowe siły, natchnąć nowymi możliwościami, uzdolnić do właściwego działania. 

Niech Cię Bóg prowadzi i strzeże. Błogosławionych wakacji!      

Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź nam 

w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach obroną, abyśmy 

za Twoim przewodnictwem, pod opieką Matki Najświętszej i św. Rafała Archanioła, 

pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 

                                  

                                           

                                                                                                                Opracowała: Akcja Katolicka. 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła.                      
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