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XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2022 

Czcigodnemu                         Solenizantowi 
Księdzu Prałatowi  Krzysztofowi  

Szczygielskiemu serdeczne życzenia  
imieninowe: błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia i opieki Królowej Polski życzą 

Siostry Służebniczki,  
Wspólnoty Parafialne i Parafianie. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 12, 13-21 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Dlaczego cierpię? 
Kto jest sprawiedliwy i czy dziś miłosierny 
Bóg też miałby na tyle litości, żeby z powo-
du kilku przymknąć oko na grzechy całych 
społeczeństw? Patrząc na dzisiejsze wyda-
rzenia na świecie można by się nad tym 
zastanowić. Nie ulega wątpliwości, że ludzi 
dobrej woli jest dużo. Ale dlaczego mają 
oni cierpieć za grzeszników? Dlaczego nie 
mogą cierpieć tylko ci źli, a dobrzy ludzie 
żyć w spokoju? 
Chrystus przeżył Mękę, która była mu na-
dana z góry, ale też przy udziale ludzi. Zba-
wiciel nie pytał dlaczego, ponieważ On 
widział sens i cel swego cierpienia. My 
zazwyczaj nie jesteśmy ak dalekowzroczni. 
My patrzymy na to co będzie jutro, albo 
najbliższy weekend. Kiedy przydarza się 
nam coś złego to naturalną reakcją jest 
złość, rozczarowanie i pretensje. Dlaczego 
ja? - to pytanie nasuwa się chyba każdemu 
w takich momentach. Tak pewnie myśleli 
mieszkańcy Sodomy i Gomory, kiedy ginę-
li. A może powinniśmy zapytać: dlaczego 
nie ja? Co w nas jest takiego wyjątkowe-
go, że uważamy, że nie zasługujemy na 
cierpienie i krzyż? 
W ewangelii Pan Jezus uczy nas modlić się. 
Modlitwa „Ojcze nasz” ma w sobie wszyst-

ko, co potrzebne, żeby komunikować się z 
Bogiem. Kto z nas odmawia to z naboż-

nością, a kto zwyczajnie klepie bez zasta-
nowienia co znaczą poszczególne wersy? 

Nauczyciel obiecuje, że nasza modlitwa 
zostanie wysłuchana. Traktujmy ją więc 

poważnie.                                                                                           
Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Zakończyły się zapisy na I turnus naszej półkolonii, II turnus odbędzie się w drugim tygodniu 
sierpnia, zapisy i informacje w księgarni (tel.  882 324 158) lub mailowo: nmp-kp@wp.pl 



Adoracje Najświętszego Sakramentu w parafiach Archidiecezji Przemy-
skiej - 30 lipca 2021 nasza Parafia NMP Królowej Polski  

„Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adora-
cji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej  

modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.”. Benedykt XVI 

Oczywiście można w tym dniu nawiedzić kościół wielokrotnie, a jeśli ktoś nie mo-
że przyjść na podaną wyżej godzinę, to jak najbardziej może przyjść o innej porze. 

“Bez dłuższych chwil adoracji, modlitewnego spotkania ze Słowem, zadania łatwo pozbawio-
ne zostają sensu, a my czujemy się osłabieni z powodu zmęczenia oraz trudności i zapał ga-

śnie” (Evangelii gaudium, 262). Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy  
na plebani codziennie od 7.30 do 17.15. 

 


