
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek 19.08  Dzień Powszedni 
1800 + Bożenę Ryłkowską z int. córki z rodziną 
Wtorek 20.08 Św. Bernarda opata i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Mariana, Anielę Wieczorków, Mariannę, Jana Metryków za zm. Księży, którzy pra-
cowali w Brzezinach z int. rodziny Metryków 
Środa 21.08 Św. Piusa X papieża (wsp. obowiązkowe) 
1800 + Piotra Metrykę z int. Metrykowej 
Czwartek 22.08 NMP Królowej (wsp. obowiązkowe) 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. w 10-tą r. ślubu Anety i Artura Ro-
baków  i na roczek Ksawerego z int. rodziców 
Piątek 23.08 Dzień Powszedni 
1800 + Leokadię, Dariusza, Krzysztofa, Jana Machulskich z int. synowej z dziećmi i ojcem 
Sobota 24.08 Św. Bartłomieja, Apostoła (święto) 
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 50-tą r. ślubu Marii, Miro-
sława Piątków z int. dzieci i wnuków 
1800 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu (córki) Ewy 
 i Dariusza Pękalskich z int. dzieci  i Rodziców 
Niedziela 25.08 XXI Niedziela Zwykła 
800 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o bł. w 40-tą r. ślubu Stanisławy i Aleksandry 
Dziewięckich z int. dzieci i wnuków 
      2) Do SPJ dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 40 r. ślubu Bo-
żeny i Józefa Dudków z int. dzieci 
1000Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Jolanty i Pio-
tra Gołdów z int. matki z dziećmi 
1200 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 25-tą r. ślubu Joanny i Ja-
rosława z int. matki z dziećmi 
1600 + Mariana Piotrowkiego, Janinę Józefa, Mariannę Piotrowskich z int. Marii Piotrow-
kiej 
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Bądź nam Królową! 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Jr 38, 4-6.8-10     /     Hbr 12, 1-4      Ewangelia:     Łk 12, 49-53 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd 
bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka 
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". 
Komentarz… 
„Jezus przynosi ogień, który ma rozpalić ludzkie serca miłością. Chrzest, o którym mówi 
uczniom, to Jego krzyż, którym otwiera ludzkości nowy wymiar miłości do Boga i do bliźnie-
go. Ta miłość jest darem czynionym ze swego życia, w każdym jego wymiarze. Święty Pa-
weł świadczy: „Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2, 19n). Tak szalona miłość do Boga rodzi sprzeciw najbliższych. Korzeniami 
tego sprzeciwu jest zazdrość o czas dany Bogu i wspólnocie oraz o znaczenie nadane Bo-
gu i Jego woli. Jedynym sposobem uzdrowienia jest poddanie się tej samej miłości.”  

/ks. Maciej Warowny/ 
 

 

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

Ekstra… 
× 19.08 - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 
× 23.08 - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu 



 
 
 

A w parafii… 
▪ 11 sierpnia ok. 50 osobowa grupa osób z naszej parafii udała się na pielgrzymkę zorgani-
zowaną przez p. Irenę Golę. Pątnicy nawiedzili Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Kościół i Muzeum Papieskie w Wadowicach oraz Sanktuarium Bł. Jana Pawła 
II w Krakowie (na Solwayu). 
▪ 13 sierpnia na Jasną Górę dotarła XXXII Piesza Pielgrzymka Kielecka. W tym roku hasłem 
przewodnim były słowa „Być solą ziemi”. Przed tron Czarnej Madonny udali się także pątnicy 
z naszej parafii. Niech Matka Najświętsza obdarza pielgrzymów potrzebnymi łaskami za trud 
jaki podjęli. 
Modlitwa… 
Pomnij, o Najświętsza Panno Ma-
ryjo, że nigdy nie słyszano, abyś 
opuściła tego, kto się do Ciebie 
ucieka, Twej pomocy wzywa, 
Ciebie o przyczynę prosi. Tą uf-
nością ożywiony, do Ciebie, o 
Panno nad pannami i Matko, bie-
gnę, do Ciebie przychodzę, przed 
Tobą jako grzesznik płaczący sta-
ję. O Matko Słowa, racz nie gar-
dzić słowami moimi, ale usłysz je 
łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

/św. Bernard z Clairvaux/ 

Tu es Petrus… 
23. Św. Lucjusz I (25/26.VII.253-5.III.254) [Nowacjan, 
251] Podzielił los swego poprzednika Korneliusza -  
w trakcie prześladowań chrześcijan był wygnany do Cen-
tumcellae przez cesarza Trebonaniusa Gallusa. Cesarz 
Walerian pozwolił mu wrócić do Rzymu. Otrzymał wów-
czas list od Cypriana, biskupa Kartaginy, sławiący go ja-
ko gorliwego wyznawcę i sugerujący, że jego powrót do 
Rzymu jest początkiem drogi męczeństwa. Lucjusz pro-
wadził bardzo liberalną politykę w stosunku do odstęp-
ców od wiary. Zarówno Cyprian, jak i Liber pontificalis 
stwierdzają jego męczeńską śmierć w Rzymie, Lucjusz 
był pochowany w katakumbach Kaliksta. Wspomnienie li-
turgiczne, 5 marca. 

Znalezione… 
Jezu mój, Ty widzisz, że wola Twoja święta jest mi wszystkim. Jest mi obojętne, co ze mną 
zrobisz: każesz mi brać się do dzieła zabieram się ze spokojem, choć wiem, że jestem do te-
go niezdolna; każesz mi czekać przez zastępców swoich więc czekam z cierpliwością; na-
pełniasz duszę moją zapałem a nie dajesz możności czynu; pociągasz mnie za sobą w nie-
biosa a pozostawiasz mnie na ziemi; wlewasz w duszę moją tęsknotę za Tobą, a kryjesz się 
przede mną. Umieram z pragnienia, by połączyć się na wieki z Tobą a śmierci nie pozwalasz, 
by się zbliżyła do mnie. O wolo Boża, tyś mi pokarmem i rozkoszą duszy; kiedy poddaję się 
świętej woli Boga mojego, to głębia pokoju zalewa duszę moją. O Jezu mój, Ty nie nagra-
dzasz za pomyślność czynu, ale za szczerą wolę i trud podjęty; dlatego jestem zupełnie spo-
kojna, chociażby były wszystkie poczynania i wysiłki moje zniweczone albo nigdy nie urze-
czywistnione. Jeżeli zrobię wszystko, co jest w mej mocy, reszta nie do mnie należy, i dlate-
go największe burze nie zamącają głębi spokoju. W sumieniu moim mieszka wola Boża. 

 [Dz. 952] 
Zakonnie… 
Siostry Rodziny Maryi - w duchu chrześcijańskim wychowują i nauczają dzieci i młodzież, 
pielęgnują chorych i osoby starsze, niosą pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej 
oraz w seminariach i dziełach miłosierdzia. W Polsce prowadzą 7 przedszkoli, świetlicę 
dziennego pobytu dla dzieci zagrożonych patologią społeczną, świetlicę socjoterapeutyczną, 
szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne, szkołę zawodową specjalną, 4 domy 
dziecka, 8 specjalnych ośrodków wychowawczych, 4 domy pomocy społecznej dla dzieci,  
8 domów opiekuńczo-leczniczych dla osób starszych, warsztaty terapii zajęciowej, jadłodaj-
nię dla ubogich. Ponadto siostry pracują w 5 szpitalach, w których 1 jest lekarzem, a 14 pie-
lęgniarkami; posługują w stacji Caritas i w 2 hospicjach dla chorych w ostatnim stadium cho-
roby nowotworowej. Zgromadzenie założył bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński w 1857 r.  
w Petersburgu, w Polsce istnieje od 1862 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi (RM).                                                                                          /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  św. Bernard (20 sierpnia) 
Bernard urodził się na zamku Fontaines pod Dijon 
(Francja) w 1090 r. Mając 22 lata wstąpił do suro-
wego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając 
za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. Niedłu-
go potem również jego ojciec wstąpił do tego 
opactwa. Żywoty Bernarda głoszą, że wśród nie-
wiast powstała panika, iż nie będą miały mężów, 
bo wszystko, co było najszlachetniejsze, Bernard 
zabrał do zakonu. Nadmierne pokuty, jakie Ber-
nard zaczął sobie zadawać, tak dalece zrujnowały 
jego organizm, że był już bliski śmierci. Kiedy tylko 
poczuł się nieco lepiej, wraz z 12 towarzyszami 
został wysłany przez św. Stefana, opata, do zało-
żenia nowego opactwa w pobliżu Aube, w diecezji 
Langres, któremu Bernard od pięknej kotliny nadał 
nazwę Jasna Dolina (Clara Vallis - Clairvaux). Ja-
ko pierwszy opat tegoż klasztoru otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym 
opactwie pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też 
rozpowszechniał dzieło św. Roberta (+ 1110) i św. 
Stefana (+ 1134) przez założenie 68 nowych 
opactw, toteż słusznie nadano mu tytuł współzało-
życiela zakonu cystersów. Bernard nadał mu bo-
wiem niebywały dotąd rozwój w całej Europie. Co 
więcej, oprócz nowych kandydatów w szeregi jego 
synów duchowych zaczęli się zaciągać także zwo-

lennicy reformy z wielu opactw benedyktyńskich.Bernard zasłynął także jako myśliciel, teolog 
i kontemplatyk. Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w 
Jędrzejowie. Był jedną z największych postaci XII wieku. Nazwano go "wyrocznią Europy". 
Kościołem. Bernard zasłynął także swymi pismami. Wyróżniał się nabożeństwem do Męki 
Pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Dla wyrażenia swojej miłości do NMP 
nie tylko pięknie o Niej pisał, ale często Ją pozdrawiał w Jej świętych wizerunkach. Zmarł  
w Clairvaux 20 sierpnia 1153 r. Modlitwa. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Bernard, opat, prze-
jęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój Kościół, spraw za jego 
wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym samym duchem, postępowali jak dzieci światłości. 
Amen. 
Zamyśl się… 
„Szczęśliwym nie jest ten, kto wy-
daje się innym, lecz ten, kto się za 
takiego uważa.”   /Seneka Młodszy/ 

Uśmiech… 
Einsteinowi zdarzyło się, że nie mógł znaleźć okularów. 
Odnalazła mu je dziewczynka. - Dziękuję Ci moje 
dziecko, jak się nazywasz?  - Klara Einstein, tatusiu. 

Coś dla ducha… 
„O prezencie dla żony” 

W sklepie z artykułami przemysłowo-spożywczymi zjawił się klient. – Czym mogę panu słu-
żyć? – grzecznie spytał sprzedawca. – Szukam prezentu dla żony. Tym razem chcę się rze-
czywiście zrujnować. Proszę mi dać dwa pudełka obraźliwych epitetów – jedno za jej figurę, 
drugie za kuchnię. Do tego łańcuszek zarzutów przetykanych prawdziwymi przytykami. Aha, 
niech pan doda jeszcze dwa tuziny szpilek.  –Czy to już wszystko? – wyjąkał zakłopotany pan 
za ladą. – Wszystko, proszę podliczyć, ile to będzie kosztować – odparł butnie kupujący. – 
Drogi panie, taki prezent może kosztować całe małżeństwo.            /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


