
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 28.07 Dzień Powszedni  
700 + Władysława Nowaka (42 r. śm.), Łukasza Stachurę (2 r śm), Mariannę, Helenę i Hen-
ryka Nowaków z int. Stanisława Nowaka  
1800 + Władysława Króla  
1830 o Boże błogosławieństwo dla Kacpra w 1 r. ur. z int. dziadków 
Wtorek 29.07 Św. Marty (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Władysława Króla 
1830 + Bożenę Rutkowską z int. córki  
Środa 30.07 Dzień Powszedni  
700 + Anielę Metryka od uczestników pogrzebu  
1800 + Stanisława Kochana (6 r. śm)  
1830 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława Zawadzkich z int. rodziny  
Czwartek 31.07 św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Genowefę Januszek (2 r. śm.), Tadeusza Januszka z int. a Wiesława z rodziną   
1830 + Mariannę, Jana Tkaczów z int. Władyszewskich  
Piątek 01.08 św. Alfonsa Marii Liguoriego (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Adama Młynarczyka (r. śm.), zm. z rodziny Słowików  
1830 w 18 r. ur. Karoliny z int. rodziców i rodzeństwa 
Sobota 02.08 Dzień Powszedni  
700 Krystynę Jakubczyk (1 r. śm) 
1600 ślub Bentkowski Sylwester i Rozpara Agnieszka  
1800 + Zofię (17 r. śm.) i Jana Woźniczko z int. córki  
1830 + Henryka Słowińskiego z int. żony z dziećmi   
Niedziela  03.08 XVIII Niedziela Zwykła  
800 + Marię Frankowicz (7 r. śm.), Władysława Frankowicza, Marię Łysak, Stefana Łysaka 
z int. Łysaków  
1000  Msza Święta za parafię  
1200 + Stefana Barańskiego (r. śm.) i zm. z rodziny Barańskich   
1600 + Marcina Sołtysa (4 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa   
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Komentarz… 
A my tak w tym 
śpiewaniu…  
A my w atłasach, 
z kielichami wy-
sadzanymi dro-
gimi kamieniami, 
w świątyniach, 
które kapią od 
złota. A my tak 
wśród ceremonii, 
śpiewów, uro-
czystości. Czyż 
Msza święta nie 
jest pamiątką 
Męki i Śmierci 
Pana Jezusa? 
Skąd tyle złota, 
kolorów, świateł, 
muzyki? Bo 
Chrystus to nie 
tylko Mąż Bole-

ści, ale Zmartwychwstały, ale Siedzący w chwale Ojca. Bo Msza święta to nie tylko 
pamiątka Męki i Śmierci Jezusa, ale uczestniczenie w chwale Bożej. Bo my nie tylko 
utrudzeni pracą w służbie ludziom, ale my już tu – przez takie życie – uczestnicy  
w chwale Bożej. I stąd nasze świętowanie, które jest symbolem tej chwały, jaka  
w pełni nam się objawi w przyszłym życiu.                                          /ks. M. Maliński/ 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   1 Krl 3,5.7–12   /   Rz 8,28–30   Ewangelia:    Mt 13,44-52 
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszu-
kującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił ją”. „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze  
i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadł-
szy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą anioło-
wie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł 
do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. 

 

Wybierz NIEBO… 
 

Modlitwa… 
Boże, źródło życia i miłości, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, przez mękę  
i śmierć odkupił nas do nowego życia. Za przyczyną bł. Fidelisa, jednego z grona 108 
męczenników, który zostawił nam przykład życia wiernego Bożym przykazaniom i idea-
łom św. Franciszka, udziel mi łaski trzeźwości i wytrwania w niej do końca moich dni. 
Niech jego wstawiennictwo umacnia mnie, a także moich braci i siostry, w pokonywaniu 
słabości i w radosnym przeżywaniu Bożego dziecięctwa przez Chrystusa Pana naszego. 
Ekstra… 
× 30.07 -  Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa 



A w parafii… 
▪ Dziś po każdej mszy świętej odbywa się poświęcenie pojazdów z racji wspomnienia św. 
Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych. Przy tej okazji zbierana jest dobrowolna ofiara 
na zakup samochodu dla misjonarzy 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Spowiedź od godz. 17.00. 
▪ Przy kościele trwają pracą remontowe. Zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą  
i ofiarą. 
▪ W piątek rozpoczyna się miesiąc sierpień, który zwyczajowo jest miesiącem trzeźwości. 
Z Watykańskiej Ziemi … 
Z inicjatywy papieża Franciszka rozegrany zostanie 1 września w Rzymie „międzyreli-
gijny mecz piłkarski dla pokoju”. Były argentyński piłkarz i obecny wiceprezes Interu 
Mediolan Javier Zanetti napisał na łamach watykańskiego dziennika „L’Osservatore 
Romano”, że spotkanie to odbędzie się na rzymskim Stadionie Olimpijskim. Nie poin-
formował natomiast, czy na trybunach zasiądzie osobiście sam Ojciec Święty. Według 
agencji katolickiej inmedia, na boisko wybiegną 1 września takie byłe bądź obecne 
gwiazdy futbolu, jak Włoch Roberto Baggio (47 lat), Francuz Zinedine Zidane (42), Ar-
gentyńczyk Lionel Messi (27) i Włoch Francesco Totti (37 lat). W składzie zespołu se-
lekcjonerów znajdzie się jeden z najlepszych i najsłynniejszych współczesnych trene-
rów świata, Portugalczyk José Mourinho. 
Tu es Petrus… 
74. Św. Eugeniusz I (10.VIII.654-2/3.VI.657) Jeszcze za życia poprzednika Marcina I pod 
naciskiem cesarza został wybrany na papieża przez kler. Zabiegał o pokój między Rzymem  
i Bizancjum, miał jednak przeciwko sobie duchowieństwo i lud miasta Rzymu, zmarł przed 
deportacją śladem poprzednika do Bizancjum. 
75. Św. Witalin (30.VII.657-27.I.672) Na tron Piotrowy wstąpił 30 lipca 657. Aby uporządko-
wać zakłócone podówczas stosunki z Bizancjum, wysłał zaraz po elekcji do Konstantynopola 
posłów z informacją o swym wyborze na papieża. Dążył do pokoju z Bizancjum z pominię-
ciem wszystkich teologicznych kwestii spornych. Cesarz Konstans II przybył z Bizancjum do 
Rzymu, odbył uroczysty wjazd do miasta i zrabował wiele zabytkowych skarbów kultury. Od-
dzielił też Rawennę od zachodniego Kościoła i uczynił samodzielną prowincją kościelną, któ-
ra podlegać miała państwu wschodniorzymskiemu. W ten sposób mimo woli przyspieszył 
odwrócenie się Rzymu od państwa wschodniorzymskiego i zbliżenie do Zachodu. 
Sanktuarium maryjne… 
Dębowiec - miejscowość położona na malowniczej części Pogórza Jasielskiego. Sanktua-
rium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jest zwane polskim La Salette. Założyli je Misjona-
rze Saletyni. Historia sanktuarium dębowieckiego w porównaniu z wieloma innymi sanktua-
riami w Polsce, czy na świecie jest stosunkowo krótka. W 1910 r. w Dębowcu koło Jasła wy-
stawiono na sprzedaż część majątku byłego ministra austriackiego, hrabiego Floriana Zie-
miałkowskiego. Saletyni kupili tę ziemię i jeszcze w tym samym roku przystąpili do budowy 
klasztoru, według projektu architekta diecezjalnego z Przemyśla, inż. Stanisława Majerskie-
go. Obecnie w Dębowcu stoi nowy kościół Matki Bożej Saletyńskiej, poświęcony w 1966 r. 
oraz kaplica Matki Bożej z La Salette. Przedwojenna jest natomiast Kalwaria Saletyńska, 
zbudowana w 1929 r. Została tylko przeniesiona na nowe miejsce. Na Kalwarii znajdują się 
figury przedstawiające trzy fazy objawienia w La Salette, sprowadzone z Lyonu (Francja). 14 
scen Męki Pana Jezusa (również wykonanych w Lyonie) w formie płaskorzeźby umieszczono 
na krzyżach ustawionych wzdłuż drogi krzyżowej. W 1983 r. wykonano kapliczki różańcowe 
wokół placu sanktuaryjnego. Szczególnym kultem wiernych cieszy się figura Matki Bożej Pła-
czącej, w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Dębowiecka figura jest rzeźbą o wysokości 130 cm, 
kopią figury z La Salette.                                                                /za: sanktuarium.saletyni.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Jan Soreth (28 lipca) 
Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 
roku. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu 
karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był 
magistrem teologii oraz rektorem studiów  
w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji 
francuskiej. W roku 1451 wybrano go na prze-
łożonego generalnego zakonu; urząd ten peł-
nił aż do śmierci. Odnowił życie zakonne.  
W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił 
Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił 
konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się 
do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz 
uformowania Trzeciego Zakonu Karmelitań-
skiego. Zmarł w opnii świętości w wieku 77 lat 
25 lipca 1471 roku w Angers (zachodnia 
Francja). Beatyfikował go papież Pius IX  
w roku 1866. Modlitwa. Panie, niech wstawia 
się za nami błogosławiony Jan, który jako od-
nowiciel życia zakonnego umocnił Zakon 
Karmelitanek; przez jego zasługi dozwól nam 
coraz wierniej naśladować Chrystusa i Jego 
Matkę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystu-
sa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 

Zamyśl się… 
„Dobroć jest cichym czynieniem tego,  
o czym inni głośno mówią.”     /Friedl Beutelrock/ 

Intencja różańcowa na sierpień 
 Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni 
do opuszczenia swoich domów z powodu 
przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę,  
i by ich prawa były chronione. 
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oce-
anii głosili z radością wiarę wszystkim lu-
dom kontynentu. 

Uśmiech… 
- Jak duży jest rynek w Wąchocku? - Jakby się 
położyć na rynku na wznak to ręce i nogi leżą  
w zbożu 
Coś dla ducha… 

„O dwóch gwiazdach ponad szczytem” 
Żył sobie kiedyś asceta, który prowadził nad wyraz surowy tryb życia. Powiadają, że nie brał 
nic do ust zanim słońce nie skryło się za horyzontem. Wydawało mu się, że niebo doceniło 
jego wyrzeczenia: znakiem tego uznania była jasna gwiazda ponad szczytem, widoczna dla 
wszystkich nawet w dzień; nikt jednak nie umiał powiedzieć, skąd się tam ta gwiazda wzięła. 
Pewnego dnia asceta postanowił wejść na szczyt. Chłopiec z pobliskiej wioski uparł się, aby 
mu w tej wspinaczce towarzyszyć. Dzień był gorący i parny i wkrótce obaj poczuli wielkie, 
nieznośne pragnienie. Święty mąż namawiał towarzysza do picia, ale ten tłumaczył, że napije 
się tylko wspólnie z mistrzem. Biedny asceta był w kłopocie: z jednej strony nie chciał złamać 
postu, z drugiej nie chciał pozwolić, aby dziecko cierpiało z powodu pragnienia. W końcu na-
pił się wody, a chłopiec pił razem z nim. I poszli dalej. Asceta długo nie ważył się spojrzeć  
w niebo, bo bał się, że gwiazda teraz przestała świecić. Można sobie wyobrazić jego zdumie-
nie, gdy w końcu spojrzał w górę i zobaczył, że ponad szczytem świecą teraz dwie jasne 
gwiazdy.                                                                                              /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


