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 XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

 

 

 

 

 

EWANGELIA (Mk 6,1-6)................................................................................................ 

 

Jezus lekceważony w Nazarecie...................................................................................... 

 

          Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.   

Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało     

ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 

dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy           

i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.  

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu 

może być prorok tak lekceważony”. ................................................................... 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. 

Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. 

 

https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/
https://detektywprawdy.pl/2018/01/08/ja-jestem-z-wami-przez-wszystkie-dni-az-do-skonczenia-swiata/


                                                IINNTTEENNCCJJEE  MMSSZZAALLNNEE      

W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej; 

w czwartek św. Jana z Dukli. Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych.  

0055..0077..  PPoonniieeddzziiaałłeekk..  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 18:00.O wieczną szczęśliwość dla śp. Marii Zanozik-Lipka 

0066..0077..  WWttoorreekk..  

  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Andrzeja. 

0077..0077..  ŚŚrrooddaa..  

Nowolesie - Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski Boże, dar wiary i opiekę Matki 

Najświętszej dla Gabrieli i Aleksandry oraz błogosławieństwo Boże w Rodzinie. 

0088..0077..  CCzzwwaarrtteekk..    

Biały Kościół – Msza św. o godz. 18:00. O potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla 

synów: Antoniego i Leona oraz błogosławieństwo Boże dla Rodziców i Dziadków. 

0099..0077..  PPiiąątteekk..  

Nowolesie – Msza św. o godz. 8:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. zmarłych rodziców: 

Tadeusza i Marii oraz zmarłych teściów: Władysława, Bronisławy i Franciszki.  

1100..0077..  SSoobboottaa..    

Nowolesie – Msza św. o godz. 18:00.  O wieczną szczęśliwość dla śp. Władysława i Janiny  

i ich zmarłych Rodziców oraz śp. Józefa, zmarłych z rodziny Kasprzyszaków. 

1111..  0077..    Niedziela.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 8:00. 1). O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Stanisława 

Staszczyszyna oraz zmarłego ojca Edwarda Szulikowskiego; 2). O wieczną szczęśliwość dla 

śp. Kazimierza i Stanisławy Budnych zmarłych Rodziców, Rodzeństwa oraz śp. Jana 

Dominików. 

 

Nowolesie - Msza św. o godz. 10:00. O błogosławieństwo Boże i dar zdrowia z racji 

urodzin.  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 12:00. O wieczną szczęśliwość dla śp. Antoniego i Stefanii 

Zażeckich – intencja od córek: Heleny i Stanisławy.  

 



1. Troskę o nasze zdrowie powierzamy Matce Bożej w każdą sobotę w nowoleskim 

Sanktuarium odmawiając różaniec pół godziny przed wieczorną Mszą św. 

 

                                                                                        Na nowy tydzień – Szczęść Boże.      
   ..................................................................................................................................  

                  Komentarz do dzisiejszej ewangelii: MIEĆ OCZY WIARY...................... 

          Najtrudniej być świadkiem wiary wśród najbliższych, w gronie przyjaciół.        

Kiedy wokół nas brakuje zaufania i zawierzenia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną 

mądrością, doświadczamy sytuacji Nazaretu. Dopóki człowiek zamyka się na prawdę,     

na obecność Boga w swoim życiu, nie jest możliwa jakakolwiek przemiana, wewnętrzne 

uzdrowienie. To grzech niedowiarstwa nie pozwala postępować w wierze. Święty 

Augustyn w jednym ze swoich kazań mówił o oczach serca i oczach wiary. Podkreślał,    

że oczy wiary są lepsze, silniejsze niż wzrok cielesny...............................  

 

              Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie cielesnym wzrokiem.  

              Naucz mnie  patrzenia oczami wiary, one nigdy mnie nie zawiodą. 

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

                            W WAKACJE NIE ZAPOMINAJ O BOGU!!! 

          Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał 

kapłana "Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?". Wywołało to falę śmiechu w całym kościele. 

Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak głośno i długo, że nie można było kontynuować 

kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni na Mszy św. Tylko kolega Piotrka, 

dziewięcioletni Łukasz, kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę. Podałem mu więc 

mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co 

więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. 

Wszyscy byli zdumieni i zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz 

nabrał w płuca powietrza i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, mówiąc: 

"Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy, a 

nie zostawimy w domu!". 

          W całym kościele wszyscy pospuszczali głowy i trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza 

byli dumni, że mają tak mądrego syna. Choć pozornie pytanie mogło wydawać się śmieszne, 

to już odpowiedź na nie może zmusić nas do zastanowienia. 



            Trwają wakacje. Podczas letnich wyjazdów nie zapominajmy o niedzielnej mszy 

świętej,  codziennej modlitwie i  ciekawej duchowej lekturze.  Pamiętajmy, że w czasie 

wakacji też jesteśmy chrześcijanami.  

 

Dziesięć przykazań na wakacje: 

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie  z Panem Bogiem. 

2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca. 

3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła. 

4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem – módl się! 

5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz. 

6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce – przystępuj do Komunii Świętej! 

7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga. 

8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy. 

9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem. 

10.  Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i zgłoś się znowu na katechizację 

 

Modlitwa wakacyjna: 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i 

spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał 

dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość 

zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać 

otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś,     

gdy byłem małym dzieckiem.  

Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają 

na wakacje, aby spędzili dobrze ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, 

którzy nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad 

nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy.  

Dzięki Ci, Panie. Amen. 

                                                                                                            Źródło: DEON.pl 

                                                                                                    Akcja Katolicka 

Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła. ............................................................................ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.radiozet.pl/Podroze/Wakacje-nad-morzem-w-Polsce-2021-gdzie-warto-8-najlepszych-kurortow-nad-Baltykiem&psig=AOvVaw1OeMbRt8Polegx_p3JupjU&ust=1625324039133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCIDqz4LSxPECFQAAAAAdAAAAABAE

