
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 06.08 Święto Przemienienia Pańskiego 
1730 + Ryszarda Kanarka, Adelę i Stefana Kanarków i Wiesławę Bąk z int. Kanarkowej 
1800  Mirosława Kozłowskiego, Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę  
Wtorek  07.08 Dzień Powszedni  
1730 + Natalię Rutkiewicz z int. Tadeusza Kasperka i Weroniki 
1800 + Mariana, Janinę Pobochów z int. rodziny 
Środa  08.08 Św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Mariannę, Stefana Wójcików, Stanisława Gałczykowskiego z int. rodziny  
Czwartek 09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczenni-
cy, patronki Europy (święto) 
1730 + Henryka Zawadzkiego (1 r. śm.) z int. żony z dziećmi  
1800 + Stanisława, Jana, Mariannę Rozparów, Franciszkę, Henryka Kowalskich, Jana Wię-
cławskiego, Antoninę, Józefa Kutrysiów z int. Rozparowej   
Piątek  10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto) 
1730 + Zofię, Władysława Więcławskich, Janinę, Władysława Litwinów  
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu, Wioletty  
i Grzegorza i ich dzieci 6-tą r. ur. Wiktora i roczek Patrycji z int. rodziców  
Sobota  11.08 Św. Klary, dziewicy (wsp. obowiązkowe) 
1330 Natalię Rutkiewicz z int. syna Wiesława z rodziną  
1400 Bogdana Szałasa, Zdzisława Szałasa, Krystynę Kasperek z int. rodziny  
1430 Jana, Annę Rabiejów, Stefanię, Władysława Kruków, Zofię, Stefana Dziewięckich, 
Mariannę, Władysława Kutów, Jana, Władysławę Stachurów z int. Rabiejów 
1600 ślub Adamczyk i Zembala 
Niedziela  12.08 XIX Niedziela Zwykła  
800 + Henryka Metrykę (14 r. śm.) z int. żony 
1000  Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 18-tą r. ur. Marleny Gola 
1200 + Mariannę, Władysława Gruszczyńskich, Annę, Anetę Bekier zm. z rodziny Grusz-
czyńskich z int. Gruszczyńskich  
1600 + Witolda, Zdzisława, Piotra Woźniaków, Kazimierę, Józefa Tworków, zm. z rodziną 
Tworków, Genowefę, Tadeusza Szczepanków z int. Woźniakowej.  
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Słowa błogosławionych… 
„Kościół wpatruje się w sakra-
ment Eucharystii jak w źródło,  
z którego tryska jego życie. Tu 
odnajdujemy rdzeń i bijące serce 
Kościoła, odczytującego w tym 
sakramencie historię własnego 
powołania.”       /bł. Jan Paweł II/ 
„Nigdy nie bądź ponury. Cierpie-
nie jest darem Boga. Jest to 
uczucie tylko między Toną i oso-
bą.”  /bł. Matka Teresa z Kalkuty/ 

 
Panie Jezu 

na Górze Tabor 
przemieniony, 

bądź uwielbiony 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Wj 16,2-4.12-15    /    Ef 4,17.20-24     Ewangelia:       J 6,24-35 
„A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do 
łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym 
brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlate-
go, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, któ-
ry trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył 
Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? 
Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście 
uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, aby-
śmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak 
napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam praw-
dziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje 
światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Je-
zus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie.” 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

Ekstra… 
× 05.08 - Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara  
× 09.08 - Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 



 
 

A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie zostały odnowione 
cztery cynowe lichtarze, które będą uży-
wane podczas pogrzebu. Przez wiele lat 
znajdowały się na strychu naszego kościo-
ła. Te dawne lichtarze z nogami w kształcie 
lwich łap zastąpią ostatnio używane lichta-
rze żelazne. Odnową zajął się Komitet Od-
nowy Kościoła Parafialnego w Brzezinach. 
Prace wykonał Ryszard Gil z Brzezin a zo-
stały sfinansowane z ofiar dzieci pierwszo-
komunijnych z tego roku. 

Porzekadła… 
« Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły cia-
sne. 
« Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z po-
la schodzi. 
« Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień 
nie doparzy. 
« Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy dłu-
ga zima będzie. 
« W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie 
zima długa, biała. 
« W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele 

Nowa funkcja naszego rodaka 
Ojciec Święty mianował podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ks. Tadeu-
sza Wojdę SAC (pochodzącego z naszej parafii z Kowali), wieloletniego pracownika tej mi-
syjnej dykasterii. Zastąpi on na tej funkcji zmarłego nagle w maju ks. Massimo Cenci PIME. 
Obok prefekta, kard. Fernando Filoniego, sekretarza, abp Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., sekreta-
rza pomocniczego, abp Protase  Rugambwy będzie on należał do ścisłego kierownictwa tej 
dykasterii odpowiedzialnej za Kościół na terenach misyjnych. Ks. Wojda od wielu lat jest  
w Rzymie w roku1989 uzyskał doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy-
mie, następnie w latach 1990-91 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary w Waty-
kanie, a od 1991 r. pracuje w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.  Ostatnio pełnił funkcję 
kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Współpracuje też z Radiem Wa-
tykańskim. Jak sam podkreśla, wykonywana przezeń praca daje mu wiele satysfakcji, choć 
bowiem są to przede wszystkim zajęcia biurowe, to nie przestają mieć one charakteru misyj-
nego. – Kiedy się patrzy na rozwój Kościoła misyjnego, dostrzegamy oczywiście wiele pro-
blemów, trudności, wyzwań. Z drugiej jednak strony dostrzegamy ogromny entuzjazm tego 
Kościoła, tę wiarę, która się pogłębia, poszerza. A zatem jest to praca ogromnie ciekawa, jest 
niejako takim «oknem» na świat misyjny”. Ks. Wojda wyjaśnia, że jego praca będzie polegała 
głównie na koordynowaniu działań dykasterii. Pracuje w niej około 50 osób, z czego niemal 
połowa zajmuje się poszczególnymi terytoriami misyjnymi. Stąd potrzeba koordynowania ich 
pracy. „Ponadto do kongregacji napływa ogromna liczba dokumentów i sprawozdań z całego 
świata. Trzeba je przestudiować i przygotować odpowiedzi, wskazania, wytyczne – mówi 
polski pallotyn. – Jest jeszcze drugi pion działalności, czyli spotkania: z kardynałami, bisku-
pami, poszczególnymi misjonarzami, także świeckimi, którzy przychodzą podzielić się swoimi 
doświadczeniami”. Serdecznie gratulujemy księdzu tej nominacji i  życzymy owocnej pracy.  
Zakonnie… 
Małe siostry Jezusa – są zgromadzeniem kontemplacyjnym, jednak nie żyją za klauzurą, ale 
w świecie, mieszkając wśród ludzi, pracując z nimi i dzieląc ich warunki bytowe, tak jak żył 
Jezus w Nazarecie. Są obecne wśród rozmaitych grup: plemion koczowniczych na Saharze, 
Cyganów, ludzi pozostających poza zorganizowanymi formami duszpasterstwa, np. pracują-
cych w cyrkach, a także w środowiskach marginesu społecznego lub wśród plemion skaza-
nych na wymarcie. Czas spędzony w pracy – fabryce, stoczni, szwalni, przy sprzątaniu biu-
rowców, klatek schodowych itp. – to również czas przedłużonej kontemplacji, a więc patrze-
nia na wszystkich napotkanych ludzi z taką miłością, z jaką patrzył Jezus. W Polsce siostry 
pracują fizycznie jako sprzątaczki, praczki i pomocnice kucharskie w instytucjach niekościel-
nych. Zgromadzenie założyła w 1939 r. w Algierii Magdalena Hutin, opierając się na ducho-
wości Karola de Foucauld. W Polsce są od 1966 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Małych 
Sióstr Jezusa.                                                                                                           /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Dominik Guzman (8 sierpnia) 
Święty Dominik urodził się około 1170 roku w Cale-
ruega w Hiszpanii. Ojcem jego był Feliks Guzman, 
matką - bł. Joanna. Miał dwóch braci - bł. Manesa i 
Antoniego, kapłana diecezjalnego. W 1196 roku, po 
skończeniu studiów teologicznych, przyjął święce-
nia kapłańskie i wkrótce został mianowany kanoni-
kiem katedry w Osmie. Udał się do Rzymu, by pro-
sić Innocentego III o zezwolenie na pracę misyjną 
wśród Kumanów. Papież jednak takiej zgody nie 
udzielił. W drodze powrotnej do Hiszpanii w połu-
dniowej Francji Dydak i Dominik zetknęli się z lega-
tami papieskimi, wysłanymi tam do zwalczania po-
wstałej właśnie herezji albigensów i waldensów. W 
porozumieniu z legatami Dominik postanowił oddać 
się pracy nad nawracaniem odszczepieńców. Do tej 
akcji postanowił włączyć się bezpośrednio także bi-
skup Dydak. W centrum herezji znajdowało się mia-
sto Prouille, położone pomiędzy Carcassonne a Tu-
luzą. Tam Dominik założył klasztor żeński, w którym 
życie zostało oparte na całkowitym ubóstwie. Poja-
wiły się pierwsze sukcesy. Niebawem biskup musiał 
powrócić do swojej diecezji. Natomiast do Dominika dołączyło 11 cystersów, którzy postano-
wili wieść podobny tryb życia apostolskiego. Z nich właśnie powstał zalążek nowej rodziny 
zakonnej w 1207 r. Dominik wybrał spośród swoich współtowarzyszy najpewniejszych. Na je-
go ręce złożyli oni śluby zakonne w 1215 r. Tak powstał Zakon Kaznodziejski - dominikanów. 
Jego głównym celem było głoszenie słowa Bożego i zbawianie dusz. Dominik prowadził pra-
cę misyjną na północy Włoch. Wyczerpany pracą w prymitywnych warunkach wrócił do Bolo-
nii. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Miejcie miłość, strzeżcie pokory i nie odstępujcie od ubó-
stwa". Zmarł 6 sierpnia 1221 r. na rękach swych współbraci. Modlitwa: Panie przez wsta-
wiennictwo świętego Dominika przyjmij nasze prośby i błagania i jeśli są zgodne z Twoją wolą 
obdarz nas tymi łaskami. Amen. 

Zamyśl się… 
„Spiesznie życiem się raduj, pó-
ki je masz. Po cóż zajmować się 
tym, co się stanie, gdy już żyć 
nie będziesz?”         /Yang Zhu/    

Uśmiech… 
Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i mówi: - Panie hrabio 
znowu przyszedł ten żebrak który twierdzi, że jest pana bli-
skim krewnym i że może tego dowieść. - To chyba jakiś 
idiota? - Ja też tak pomyślałem, ale to jeszcze nie dowód! 

Coś dla ducha… 
„Bądź Człowiekiem z charakterem” 

„Kłamliwy język nie znosi skrzywdzonych przez siebie, usta gładkie powodem zguby.” 
Mój synu! >Co nazywasz problemami? Łatwo jest wpaść w pułapkę wyolbrzymienia, pochleb-
stwa czy gładkiego kłamstwa. Chociaż nieuczciwość może czasami pomóc ci osiągnąć to, 
czego chcesz, lub uniknąć tego, czego nie chcesz, trzymaj się od niej z daleka. Nawet jeśli 
inni mówią, że to „niewielkie, niewinne kłamstwa”  i, że nie będziesz za nie ukarany, chcę, 
abyś był człowiekiem całkowitej prawdy. Dlaczego uczciwość jest taka ważna? Nie dla dumy 
z tego, że jesteś w porządku. Chcę uczynić z ciebie człowieka z charakterem. Spróbuj do-
świadczyć wolności, która płynie ze szczerości. Odrzuć kompleksy powodujące wyolbrzymia-
nie rzeczy, aby ukazać się lepszym, niż jesteś w rzeczywistości. Uczciwość jest sprawą two-
jego serca. Daj Mi swoje serce, a razem pozostawimy sobie uczciwość jako nasz cel.” Praw-
da >Bóg                                                                                                             /Andy Cloninger/   

 


