
Wyruszamy do Ziemi Świętej
Któż z nas, dzieci Abrahama i uczniów 
Chrystusa, nie marzy skrycie o pielgrzymce do 
Ziemi, która była niemym świadkiem narodzin 
naszej wiary? Któż nie chciałby przemierzać 
dróg, którymi chodzili Patriarchowie, podziwiać 
krajobrazów, w które wpatrywali się Sędziowie i 
Prorocy, być w tych samych miejscach, gdzie nauczał najpierw Jezus, a potem 
Apostołowie? Mimo, że nie jest to jakiś „obowiązek religijny”, jak dla 
muzułmanów jest nim pielgrzymka do Mekki, intuicyjnie czujemy, że właśnie tam, 
i nigdzie indziej, czeka nas jakieś Spotkanie, które może wiele zmienić w naszym 
życiu. Spotkanie, do którego równocześnie tęsknimy, jak i też z różnych powodów 
obawiamy się. 

Wielu zapyta po co tam jechać?

Jednym z typowych objawów tych obaw jest dość powszechny pogląd, 
że wiara jest sprawą czysto duchową i że nie zależy od tego, gdzie się było i co 
się widziało. A jeśli tak, to po co wybierać się gdzieś tam hen daleko, skoro 
wszystko i tak zależy od tego, co dzieje się w sercu wierzącego? A jeśli już 
szukać jakichś widzialnych znaków, to czy nie lepiej jest wybrać się z 
pielgrzymką w miejsca o zdecydowanie bardziej katolickim charakterze, takie 
jak Częstochowa, Rzym, albo Santiago de Compostela?

No cóż, wypada zgodzić się z tym, że wiara rodzi się ze słyszenia (por. Rz 
10,17), a nie z oglądania, czy też dotykania. Równocześnie nie sposób nie 
zauważyć, że dla Kościoła powszechnego więź z ziemią rodzinną Chrystusa ma 
zasadnicze znaczenie i że uparcie pragnie on  na tyle na ile okoliczności na to 
pozwalają  być tam ustawicznie obecny. 

Wiara chrześcijańska bowiem nie jest w swej istocie abstrakcyjnym 

zbiorem prawd, które trzeba uznać, ale jest przylgnięciem do konkretnej Osoby, 

osoby Jezusa, która objawiła się, żyła, cierpiała i powstała z grobu w konkretnym 

czasie i miejscu, posługiwała się konkretnym językiem i funkcjonowała w 

konkretnej kulturze. I jeśli prawdą jest, że Jezusa poznajemy przede wszystkim 
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7.30 - Za + mamę i babcię Helenę Solarską + babcię Małgorzatę Kowolik i dusze w czyśćcu cierp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

WTOREK 23.07.2019
7.30 - Za + Stefana Czepul w 20 rocz. śmierci + Annę Czepul.
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. Przez wstawiennictwo MBNP w int. dobrodziejów i ofiarodawców naszej Parafii.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Marian Czerniak z ok. ur. od Caritasu.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Lidii, Krystiana, Nicole i Urszuli z ok. urodzin.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Magdaleny z ok. 6 rocz. urodzin i w int. Marii z ok. urodzin.
5. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Anny Kozielewskiej z ok. Urodzin.
6. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Katarzyny z ok. urodzin i o zdrowie i opiekę dla dzieci i wnuków.
7. Za + męża Ryszarda Krzywickiego.
8. Za ++ Gertrudę i Karola Goldner.
9. Za ++ rodz. Paulinę i Jana Mazurek + brata Piotra. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 24.07.2019 św. Kingi
7.30 - Nowenna do św. Józefa
Za + Waldemara Steinbach w 3 rocz. śmierci ++ teściów Annę i Franciszka Strzodka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 25.07.2019 św. Jakuba Apostoła
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa Waszczyk z ok. imienin
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + Annę Warzecha o radość nieba od Ireny
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOBOTA 27.07.2019
7.30 - Za + chrześniaka Marka Kalafior + Engelberta Bienia ++ z rodzin Kubicki i Bienia.
18.00 - Za + Annę i Jana Chrobasik ++ 2 synów ++ Marię i Ryszarda Gaca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Przez wst. MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie i 
opiekę w int. Agnieszki i Piotra z ok. 40 rocz. ur. i w int. wnuka Tobiasza z ok. 15 rocz. urodzin.
10.00 - Za + męża, ojca i dziadka Krzystofa Hus w 3 rocz. śmierci o radość nieba.
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Joanny i Krzysztofa z ok. 22 rocz. ślubu.
15.15 - Różaniec w int. Młodego Pokolenia
16.00 - Za + żonę, matkę Krystynę, + syna i ojca Karola Szala w rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + Danutę Biega o radość nieba ++ z pokr. ++ z rodzin Biega, Mikisewicz i Galli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

PONIEDZIAŁEK 22.07.2019 św. Marii Magdaleny

PIĄTEK 26.07.2019 św. Anny

NIEDZIELA ZWYKŁA 28.07.2019
zbiórka do puszek kwestuje Caritas Parafialny

PONIEDZIAŁEK 29.07.2019 św. Marty

Intencje mszalne od 21.07-04.08.2019



WTOREK 30.07.2019
7.30 - Za + Arkadiusza Gołąbek (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Jerzego Dronia, Marii Warzecha, Elfrydy Błażejewskiej, Romana Konowalskiego, 
Marii Podlyska, Haliny Olejnik, Heleny Nikula, Janiny Kołomyjskiej z ok. ur. od Caritasu.
4. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Marii z ok. 70 rocz. urodzin i męża Gintera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 31.07.2019 św. Ignacego Loyoli
8.00 - Nowenna do św. Józefa.
Za + Rafała Jewtuch (p)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

18.00 - Za + męża, ojca dziadka Wiesława Ćwirzeń w dniu urodzin o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I PIĄTEK MIESIĄCA 02.08.2019
7.30 - Do Serca Jezusowego w int. ++ i żyjących czcicieli NSPJ
15.00- KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
18.00 - Za ++ rodz. Anielę i Ludwika Witos ++ Jadwigę i Pawła Kamuzela + siostrę Urszulę ++ 
dziadków z obu stron.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I SOBOTA MIESIĄCA 03.08.2019
7.00 - Różaniec wynagradzający za nasze grzechy
7.30 - W int. Róż Różańcowych naszej Parafii w int. ++ członków.
13.00 - ślub konkordatowy: Klaudia Zasępa i Mateusz Kącki
18.00 - Za + męża Wacława Wawrzyniak w 13 rocz. śmierci + syna Jarosława ++ rodziców 
Barański, Wawrzynek ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

zbiórka do puszek na seminarium i kurię w Opolu
7.30 - Za ++ rodziców Helenę Solarską ++ Gertrudę i Alfreda Głomb ++ braci Hermana i Alfreda 
Głomb ++ z pokrewieństwa.
10.00 - Za ++ Gerarda i Elżbietę + Jerzego Moszko o radość nieba.
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Krzysztofa Dronia o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci Marka, Kamili i 
Szymona i o radość nieba dla śp. żony i mamy Joanny.
15.15 - Nieszpory Niedzielne
16.00 - Za + Gerarda Moszko w II rocz. śmierci.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

I CZWARTEK MIESIĄCA 01.08.2019
17.00 - GODZINA ŚWIĘTA - modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne i za 
powołanych z naszej parafii.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.08.2019

poprzez Słowo Boże, to nie sposób zaprzeczyć, że tło, w jakim rozgrywa się Historia 

Święta nie jest dla naszego rozumienia Słowa obojętne. Poznanie Ziemi Izraela 
i ludzi, którzy ją zamieszkują daje nam jakiś dodatkowy „szósty zmysł”, 
którego pozbawiony jest ktoś, kto czyta biblijne karty tak, jakby opisywane 
tam wydarzenia miały miejsce gdziekolwiek.
Zachęcamy do skorzystania z oferty pielgrzymki do Ziemi Świętej: ------->



Ziemia Święta 8 dni - 26.10-03.10.2020 
Emir Kasprzycki

1 dzień: POLSKA  IZRAEL 
Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo  biletowa, wylot do Tel Avivu. Nocleg w 
Betlejem.

2 dzień: BETLEJEM: Pole Pasterzy, Bazylika Narodzenia Pańskiego Grota 
Narodzenia, Kościół Świętej Katarzyny, Grota Mleczna, Kościół Nawiedzenia św. 
Elżbiety, Miejsce narodzin Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu w Betlejem.

3 dzień: JEROZOLIMA: Góra Oliwna, Betfage, Kościół Pater Noster, punkt 
widokowy na Górze Oliwnej, kościoł Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika 
Wniebowzięcia NMP, Góra Syjon, kościół Zaśnięcia NMP, Wieczernik. 
Zwiedzimy Synagogę, w której znajduje się Grób Króla Dawida. Powrót do 
Hotelu w Betlejem.

4 dzień: CEZAREA NADMORSKA  HAJFA  NAZARET  KANA 
GALILEJSKA: Cezara Nadmorska, Hajfa położona u stóp Góry Karmel, 
kościół Stella Maris. Zwiedzanie miasta Hajfa. Nazaretu, Bazylika Zwiastowania, 
Kany Galilejska.  Przejazd nocleg do hotelu w Nazarecie.

5 dzień: GÓRA 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW  KAFARNAUM  GÓRA TABOR:
Góra 8 Błogosławieństw  miejsce Kazania na Górze, Tabghi - Kościół Prymatu 
Świętego Piotra, Kafarnaum. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, wjazd na Górę 
Tabor (Górę Przemienienia). Powrót do hotelu w Betlejem.

6 dzień: JERYCHO  MORZE MARTWE:
Betania, sanktuarium domu Marii, Marty i Łazarza. Przejazd Doliną Jordanu, 
pustynia Wadi Quelt. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Qaser ElYehud, 
Jerycho. Punkt widokowy pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas 
wolny na kąpiel ok. 2 h). Przejazd na kolację i nocleg.

7 dzień: JEROZOLIMA: Stare Miasto w Jerozolimie, kościoła św. Anny, obok 
Sadzawki Betesda, warownia Marka Antoniusza. Rozpoczęcie nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej, przejście Via Dolorosa do Bazyliki Męki Pańskiej. Wejście na 
Golgotę, Grób Pański. Zwiedzanie Bazyliki. Czas wolny na zakupy na targu 
jerozolimskim. Spacer pod Ścianę Płaczu. Powrót do Hotelu w Betlejem.
8 dzień: TEL AVIV 
Śniadanie. Transfer do Jaffy (najstarszego miasta w Izraelu), nawiedzenie kościoła 
Świętego Piotra. Przejazd na lotnisko, przelot do Polski.

Cena:1100 USD
cena zawiera wszystkie opłaty oprócz wydatków własnych napoje, 

pamiątki i inne. Dokładniejsze informacje i zapisy w najbliższym czasie.

EMIRtravel


