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Poniedziałek 18.08 Dzień Powszedni  
700 Zm. z rodziny Kwietniów, Karysiów i Dyragów  
1800 + Anielę i Władysława Metryka, Mariana, Anielę Wieczorek, Jana, Mariannę Metry-
ków, Piotra i Stefanię Metryków i za zm. księży, którzy pracowali w tej parafii z int. ro-
dziny Metryków   
1830 Do Matki Bożej o opiekę nad rodziną  
Wtorek 19.08 Dzień Powszedni  
7.00 + Józefa, Józefę, Antoniego Węgrzynów 
1800 + Janinę Kurdek (1 r. śm.), Henryka Kurdka z int. sióstr  
1830 + Henryka Pękalskiego od żony i dzieci   
Środa 20.08 św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Zbigniewa Gawiora (11 r. śm.) z int. rodziny  
1830 + Sławomira Brzozę zam. matka z rodziną  
Czwartek 21.08 św. Piusa X, papieża (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Janinę i Władysława Litwinów, Marcina i Józefę Maj   
1830 + Natalię Pękalską z int. Romana Pękalskiego   
Piątek 22.08 Najświętszej Maryi Panny Królowej (wsp. obowiązkowe)  
1800  + Janinę Kurdek (1 rsm)  int. rodziny  
1830 dziękczynna w 30 r. małżeństwa Renaty i Krzysztofa z int. matki  
Sobota 23.08 Dzień Powszedni  
700 + Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczaka 
1600 ślub Grzegorz Moćko i Karolina Stachura  
1800 O Boże błogosławieństwo w 5 r. ślubu Bartosza i Barbary Konopków i o Boże błogo-
sławieństwo dla ich dzieci z int. rodziców.  
Niedziela  24.08 XXI Niedziela Zwykła  
800 + Jana Jędrochę, Ryszarda Kobierskiego (r. śm.)  
1000  1) Msza Święta za parafię   
          2) o Boże błogosławieństwo dla członków redakcji Pisma Parafialnego Sanctus z ra-
cji 300 numeru 
1200 W 5 r. ślubu Michała i Patrycji i o Boże bł. dla Gabrysi  z int. matki  
1600 +  Janinę, Piotra Pędzików.  
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XX Niedziela Zwykła 
17 sierpnia 2014 r.  

Nr 38 (299) 
Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Rz 11,13–15.29–32 
                    Iz 56,1.6–7 
Ewangelia:  Mt 15,21–28 
Jezus podążył w strony Tyru  
i Sydonu. A oto kobieta kana-
nejska, wyszedłszy z tamtych 
okolic, wołała: „Ulituj się nade 
mną, Panie, Synu Dawida! Moja 
córka jest ciężko dręczona 
przez złego ducha”. Lecz On nie 
odezwał się do niej ani słowem.  
Na to zbliżyli się do Niego ucz-
niowie i prosili: „Odpraw ją, bo 
krzyczy za nami”. Lecz On od-
powiedział: „Jestem posłany tyl-
ko do owiec, które poginęły  
z domu Izraela”.  A ona przy-
szła, upadła przed Nim i prosiła: 
„Panie, dopomóż mi”.  On jed-
nak odparł: „Niedobrze jest za-
brać chleb dzieciom i rzucić 
psom”.  A ona odrzekła: „Tak, 
Panie, lecz i szczenięta jedzą  
z okruszyn, które spadają ze 
stołu ich panów”.  Wtedy Jezus 
jej odpowiedział: „O niewiasto, 
wielka jest twoja wiara; niech ci 
się stanie, jak chcesz”. Od tej 
chwili jej córka została uzdro-
wiona. 

Komentarz… 
Miłość chrześcijańska to nie jest tępy czyn. Miłość chrześcijańska nie może być 
czymś, co ty chcesz narzucić światu, wartością, którą chcesz uszczęśliwić innych. Mi-
łość chrześcijańska to jest prawdziwa miłość, a więc wrażliwość na to, co się wokół 
ciebie dzieje. Dopiero z tej otwartości wypływa wtórnie – jeśli uznasz, że jest po-
trzebny – czyn: zapobieganie złu, pomoc, opieka. Ale najpierw wrażliwość, najpierw 
otwartość. Bo w przeciwnym razie tylko skrzywdzisz ludzi czynem, któremu przycze-
piłeś etykietkę miłości chrześcijańskiej.                                              /ks. M. Maliński/ 
 

Bądź nam Królową Maryjo! 
 
 
 
 

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



A w parafii… 
▪ 15 sierpnia przeżywaliśmy w naszej parafii odpust parafialny. Przygotowania do tej uroczy-
stości zaczęły się już kilka tygodni wcześniej pracami porządkowymi wokół kościoła. Cały te-
ren został wykoszony i na ten dzień specjalnie udekorowany. Odświętna dekoracja kwiatowa 
została także przygotowana przez p. Ewę Wojcieszyńską we wnętrzu świątyni. Najważniej-
szym jednak przygotowaniem było to duchowe. W uroczystość Wniebowzięcia NMP do na-
szego kościoła jak co roku przybyły prawdziwe tłumy wiernych. Najbardziej uroczysty charak-
ter miała suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. kanonika mgr Jacka Dąbka, proboszcza 
parafii w Wolicy-Tokarni. Podczas intersującej homilii dała najlepszą wskazówkę na rozwią-
zanie problemów współczesności – więcej zaufania Bogu a mniej polegania na samym sobie. 
Mszę o godz. 12.00 tradycyjnie zakończyła procesja, w której wzięły też udział delegacje  
z wieńcami z ziół. Atrakcją dodatkową tego dnia oprócz zwyczajowych kramów i zabawy w 
remizie była wystawa dawnej fotografii „Przed wiejską chatą”, którą przygotowało Stowarzy-
szenie PBiP. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy tej uroczystości! 
▪ W najbliższą sobotę w naszej parafii rozpocznie się nowenna do bł. Bronisławy. Przez 9 dni 
będziemy się przygotowywać do wprowadzenia jej relikwii, które odbędzie się w niedzielę 31 
sierpnia 2014 r. o godz. 12.00. Liturgiczne wspomnienie bł. Bronisławy przypada 1 września. 

NOWENNA do bł. Bronisławy 
Dzień pierwszy Bł. Bronisławo, „w młodym wieku na służbę Bogu się oddająca", wyproś mi 
oderwanie serca od dóbr tej ziemi i gorliwość w staraniu się o zbawienie duszy, oraz tę ła-
skę... o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
Dzień drugi Bł. Bronisławo, „w rozmyślaniu pobożnym ku Niebu się wzbijająca", wyjednaj mi 
zamiłowanie modlitwy i wszystkie łaski potrzebne do życia świętego oraz tę łaskę... o którą  
z wielką ufnością udaję się do Ciebie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
Dzień trzeci „Miłośnico Ran Chrystusowych", bł. Bronisławo, i dlatego krzyże i utrapienia 
chętnie dla Boga znosząca, uproś mi prawdziwą miłość Bożą i cierpliwość w dolegliwościach 
życia oraz tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień czwarty „Wzorze najgłębszej pokory", bł. Bronisławo, która pragnęłaś być jak proch 
zdeptana, uproś mi poznanie i zamiłowanie mej niegodności oraz tę łaskę... o którą z wielką 
ufnością udaję się do Ciebie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień piąty „Przykładzie wstrzemięźliwości życia", bł. Bronisławo, która przez umartwienie 
stałaś się ofiarą miłą Bogu, wyjednaj mi łaskę do zwyciężenia złych skłonności ciała i ochotne 
poddanie się pod jarzmo nauki Chrystusowej oraz tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję 
się do Ciebie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień szósty „Pogardzicielko doczesnej wielkości", bł. Bronisławo, która przez zamiłowanie 
ukrycia, nie szukałaś własnej chwały w tym życiu, wyproś mi wzgardę próżności światowej,  
a miłość Bożej chwały oraz tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień siódmy „Opiekunko do Ciebie się uciekających", bł. Bronisławo, która sercem pełnym 
miłości spieszyłaś zawsze z pomocą wszelkiej niedoli, uproś mi czynną miłość bliźniego oraz 
tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.  
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień ósmy „Lilio czystości", bł. Bronisławo, która życiem niewinnym czciłaś Niepokalaną 
Dziewicę, wyjednaj mi czystość serca i miłość Najświętszej Panny oraz tę łaskę... o którą  
z wielką ufnością udaję się do Ciebie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Dzień dziewiąty „Przyjaciółko Ciebie szczerze miłujących", bł. Bronisławo, uproś mi łaskę 
miłowania Ciebie i naśladowania Cię w cnotach tu na ziemi, a kiedyś w Niebie radość oglą-
dania wraz z Tobą Pana Boga na wieki oraz tę łaskę... o którą z wielką ufnością udaję się do 
Ciebie. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

Boży człowiek…  -  bł. Augustyn Anioł Mazzinghi (17 sierpnia) 
Augustyn Mazzinghi urodził się 
we Florencji (Włochy) przed 
rokiem 1386 (w niektórych źró-
źródłach można znaleźć rok 
1377). Był członkiem wpływo-
wej rodziny Agostini. Około 
1413 r. został karmelitą we Flo-
rencji. Był jednym z pierwszych 
synów tzw. reformy mantuań-
skiej. Była ona odpowiedzią na 
kryzys, dotykający zakon kar-
melitański na przełomie XIV  
i XV wieku. Pierwszy trwały 
ruch reformistyczny rozpoczął 
się ok. 1423 r. w klasztorach 
Le Selve pod Florencją, Giron-
de w Szwajcarii oraz Mantui, 
która stała się centrum tego 
ruchu i dała mu nazwę.  
W 1516 r. kongregacja mantu-
ańska liczyła 31 klasztorów. 
Sześciokrotnie wikariuszem tej 
kongregacji był bł. Baptysta 

Spagnoli. Augustyn po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał teologię, był także przeorem 
w kilku klasztorach. Zasłynął jako kaznodzieja, głosząc kazania w czasie Wielkiego Postu na 
ulicach Florencji w latach 1431-1434 i w 1436 r. Jak przekazali jego współbracia, pewnego 
razu, kiedy karmelita głosił jedno z takich kazań, z jego ust zaczęły spadać róże i inne kwiaty. 
Wtedy pojawili się przy nim dwaj aniołowie, którzy spletli z tych kwiatów koronę i nałożyli ją na 
jego głowę. Zmarł 17 sierpnia 1438 roku. Jego kult zatwierdził papież Klemens XIII w dniu  
7 marca 1761 roku. Od 1930 r. jego relikwie doznają czci w ołtarzu kościoła karmelitów we 
Florencji. Modlitwa. Boże przez wstawiennictwo bł. Augustyna prosimy Cię, byśmy potrafili 
Cię uwielbiać każdym naszym czynem i słowem. Amen 
Zamyśl się… 
„Żeby być szczęśliwym 
dodawaj do tego co 
masz i odejmuj od tego 
czego pragniesz.”      /A/ 

Uśmiech… 
Klient, pieniąc się z wściekłości, wpada do sklepu: - Co za mate-
riał pan mi sprzedał? Krawiec powiada, że to najgorsza tandeta! - 
Co tu gadać? – uspokaja go kupiec. - Pan jest po prostu szczę-
ściarzem. Pan ma tylko trzy metry tej tandety, a ja pełen magazyn! 

Coś dla ducha… 
„O pustym krześle” 

Pewien kapłan, odwiedzając chorego w jego mieszkaniu, zauważył puste krzesło przy łóżku  
i zapytał, po co ono tu stoi. W odpowiedzi usłyszał: - Zaprosiłem Jezusa, aby zajął miejsce na 
tym krześle, rozmawiałem z Nim, zanim ksiądz przyszedł. Proszę księdza, długie lata trudno 
było mi się modlić, aż pewien przyjaciel wyjaśnił mi, że modlitwa to rozmowa z Jezusem. On 
też poradził mi, abym obok siebie postawił puste krzesło i wyobraził sobie, że z Nim rozma-
wiać i wsłuchiwać się w Jego słowa. Od tego czasu nie mam żadnych trudności z modlitwą. 
Parę dni później przyszła do księdza córka chorego z wiadomością, że ojciec umarł. Powie-
działa przy tym: - Zostawiłam go na parę godzin samego. Wyglądał bardzo pogodnie. Gdy 
weszłam potem do pokoju, ojciec już nie żył. Zauważyłam jednak coś osobliwego: jego głowa 
leżał nie na łóżku, lecz na krześle obok łóżka.                                    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


