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XIV Niedziela Zwykła 3 lipca 2022 

W pierwszym tygodniu wakacji patrzymy, wraz z uczestnikami kolonii pod sztandarem 
naszej Parafii, na Polskę z perspektywy Morza Bałtyckiego. Tu wszystko wygląda inaczej. 
Bardzo lubimy przemierzać czasem i kilkunastokilometrową linię brzegu. Z jednej strony to-
warzyszą nam wówczas bezkresne wody morza a z drugiej kilkudziesięciometrowy pas plaży 
pełnej piasku i nieco dalej ciągnący się przepiękny las. Tak wygląda Polskie morze u ujścia 
Wisły w miejscowości Mikoszewo, należącej do 
gminy Stegna i powiatu nowodworskiego. Siostry i 
Bracia - piękna jest nasza Ojczyzna. Piękne są 
różne partie gór, piękne pojezierze, Mazowsze, 
piękne Bieszczady. Przypomina mi się piosenka:  

Piękna nasza Polska cała,  
piękna, żyzna i wspaniała,  
wiele krain wiele ludów, 
wiele stolic, wiele cudów.   

Słowa tej piosenki napisał Wincenty Pol w cza-
sie, gdy Polacy musieli się zmierzyć z klęską Po-
wstania Styczniowego. Myślę, że była ona wyra-
zem tęsknoty za niepodległością, za odzyskaniem 
wolności. Dziś, nawet mimo wojny tuż za naszą 
granicą nie czujemy, by nasza niepodległość była zagrożona. Mimo to powinniśmy jednak 
bardziej dbać o nasz patriotyzm czyli pielęgnować miłość do kraju tego, gdzie kruszynę chle-
ba - jak to pisał Norwid - podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba... Gdzie 
pierwsze ukłony są - jak odwieczne Chrystusa wyznanie: „Bądź pochwalony!”... 

 Na czym ta miłość ma polegać, w czym się powinna wyrażać? Na pewno i takie wycieczki 
choćby na północ łączą nas w jeden silny Naród. Poznawajmy naszą historię, odkrywajmy 
piękno przyrody, cieszmy się życiem. Życie jest naprawdę piękne. Warto żyć, warto praco-
wać, warto modlić się. Tak samo jak piękne są poranki, godziny w ciągu dnia, wieczory i no-
ce; tak samo jak piękna jest wiosna, lato, jesień i zima, tak samo piękne są różne pory życia. 

Jest u nas bardzo dużo szlachetnych, pracowitych i mą-
drych ludzi. Chciałbym ich wszystkich serdecznie po-
zdrowić. Kochani Polacy, pielęgnujmy to wszystko co 
w naszym Narodzie najcenniejsze. Pamiętajmy o go-
ścinności, troszczmy się o wiarę, nie zapominajmy o 
ubogich, dbajmy o swoje rodziny, nie zamykajmy drzwi 
dla sąsiadów. Można byłoby tak pisać bez końca.  
Niech zachodzące słońce z fotografii zrobionej tuż po 
przyjeździe do Mikoszewa będzie zaproszeniem nas 
wszystkich do podziwiania tej cudownej chwili, gdy zza 
horyzontu codziennie rano wschodzi, a później wieczo-
rem zachodzi słońce.   

Gdyby mieszkańcy nieba któregoś dnia przestali adorować Boga, niebo nie byłoby już niebem. A 
gdyby nieszczęśni potępieńcy w piekle mogli, mimo swoich cierpień, choć przez chwilę adorować 
Pana, piekło przestałoby być piekłem. św. Proboszcz z Ars 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy codziennie od 7.30 do 17.15.  

Za tydzień 2. niedziela lipca - taca przeznaczona będzie na spłatę naszej nowej posadzki i 
ogrzewania podłogowego. 

POZDROWIENIA  
Z MIKOSZEWA 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 10, 1-12. 17-20 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało 
          Nauczyciel wysyła swoich uczniów w miejsca, w które sam idzie, aby Go zapowiedzieli. 
Mają nie martwić się o rzeczy materialne, takie jak buty i pieniądze. Mają przynosić pokój i 
uzdrowienie tam, gdzie ich przyjmą, a tam gdzie ludzie nie będą im przychylni powinni strzą-
snąć nawet kurz, który na nich osiadł. Mają się odciąć od zła całkowicie. Na końcu daje im 
jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Kiedy uczniowie zauważyli, że nawet złe duchy się nam 
poddają, Zbawiciel przestrzega swoich posłańców przed pychą. Daje im ochronę przed złem, 
ale zwraca uwagę, że to ich misja przygotowania miejsca dla Niego jest najważniejsza i na 
niej mają się skupić uczniowie. 
         Nauczyciel w ten sam sposób posyła nas w świat, w życie i jego zakręty, abyśmy wprowa-
dzali Jego naukę w każde z miejsc, które odwiedzamy, w każdą sytuację, którą przeżywamy, a 
także do każdego człowieka, z którym będziemy rozmawiać. Musimy potraktować to zadanie 
bardzo poważnie, ponieważ patrząc na dzisiejszy świat, wygląda na to, że żniwo jest coraz 
większe… a robotników jest niestety coraz mniej. Chyba już zapominamy, że każdy chrześci-
janin jest tak samo odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii jak ksiądz. A może ulegliśmy pu-
łapce pychy, nasze życie jest w miarę ułożone i zapomnieliśmy, że Chrystus przyjdzie znowu? 
Nie zapominajmy po co tu jesteśmy…                                                  Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, 
Twoja jest sława, chwała i cześć, 
i wszelkie błogosławieństwo. 
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją 
i żaden człowiek nie jest godny  
wymówić Twego Imienia 
Pochwalony bądź, Panie mój, 
ze wszystkimi Twymi stworzeniami, 
szczególnie z panem bratem słońcem, 
przez które staje się dzień 
i nas przez nie oświecasz. 
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem: 
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem. 
Pochwalony bądź, Panie mój, 
przez brata księżyc i gwiazdy, 
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, 
i chmury, i pogodę, i każdy czas, 
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, 
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, 
którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię, 
która nas żywi i chowa, 
wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, 
którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. 
Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, 
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. 
Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, 
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. 
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych; 
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli, 
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. 
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, 
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą. 

PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO WŁOCH  

17 - 24.09.2022 

CENA: 2890 PLN + 150 EUR 

W PROGRAMIE: 

Divino Amore – Rzym – Watykan – Monte 
Cassino – Pompeje – Neapol – Pietrelcina – 
wypoczynek nad Adriatykiem – San Giovanni 
Rotondo – Monte Sant’ Angelo – Lanciano – 
Manoppello 

ZAPISY I PEŁNY PROGRAM W  
KSIĘGARENCE ŚW. MAKSYMILIANA 

Pieśń słoneczna Św. Franciszka 

Źródło: www.swietostworzenia.pl/ 
Święto Stworzenia - Portal Chrześcijańskich Ekologów 

Wernisaż wystawy: 8 lipca 2022 r, godz. 18.00 
 
Czas trwania wystawy: 9 lipca - 3 września 2022 r. 


