
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 15.08 Wniebowstąpienie NMP (uroczystość)   
800 + Zbigniewa Gawiora, zm. z rodziny Rabiejów 
1000 + Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę, Andrzeja, Henryka Golów zam. rodzina  
1200 Msza Święta za parafian  
1600 + Agnieszkę Duchniak   
Wtorek 16.08 Dzień Powszedni  
1800 W 18 r. ur. Szymona i 10 r. ur. Marysi o Boże bł. oraz o zdrowie dla cioci Janiny 
1830 + Władysława i Stefanię Rabiejów  
Środa 17.08 Św. Jacka, prezbitera (wsp. obowiązkowe)   
1800 + Stefanię i Jana Wawrzeńczyk, Mariannę, Jana, Henryka, Irenę, Edwarda Golów 
zam. rodzina 
1830  + Genowefę Brzoza  
Czwartek 18.08 Dzień Powszedni  
1800 + Mariana, Anielę Wieczorek, Jana, Mariannę, Piotra, Stefanię Metryków i zm. ks. 
którzy pracowali w tej parafii z int. rodz. Metryków  
1830  + Ryszarda Kowalskiego   
Piątek 19.08 Dzień Powszedni  
1800 + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Marcina Sołtysa, Łukasza Sta-
churę z int. Moniki z mężem 
900 + Władysława Króla, Jana, Anielę, Zdzisława, Tadeusza Andrzeja, Zychowiczów, Sta-
nisława i Teresę Żbikowskich 
Sobota 20.08 Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)   
1630 ślub Janusz Nowak i Małgorzata Migoń   
1800 W 50 r. ślubu Stanisławy i Zdzisława  
Niedziela  21.08 XXI Niedziela Zwykła 
800 + Mieczysława Jaszewskiego (6 r. śm.) 
1000 za Parafię 
1200 + Józefa Zychowicza (r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1600 W int. Szymona Kruka w 18 r. urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę 
MB zam. rodzice  
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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 rzucić 
ogień na ziemię i jakże bardzo 
pragnę, żeby on już zapłonął! 
Chrzest mam przyjąć i jakiej 
doznaję udręki, aż się to sta-
nie. Czy myślicie, że przysze-
dłem 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; te-
ściowa przeciw synowej,  
a synowa przeciw teściowej». 
Kazanie espresso… 
„Chantel Millon-Delsol 
przypomina, że jako 

chrześcijanie nie możemy przyjąć pacyfizmu, ponieważ nie wolno kupować pokoju za 
wszelką cenę; są wartości ważniejsze niż życie, na przykład wolność czy sprawiedliwość. 
Jezus naucza, że przyszedł dać ziemi rozłam, a nie pokój - chce rzucić na ziemię ogień  
i bardzo pragnie, aby on zapłonął; to oznacza, że Jego nauka nie zostanie przez wszystkich 
przyjęta, niektórzy będą ją zwalczać. 
Ksiądz Michał Heller zauważa, że brakuje nam pokoju wewnętrznego, który nie jest 
bezruchem, lecz głębią; nie jest zawieszeniem w próżni, lecz pełnią człowieczeństwa; 
pokoju, który wynika z moralnego porządku.”                                                    /ks. E. Burzyk/ 
 

Święty Jacku Odrowążu 
wierny stróżu Chrystusa w Eucharystii  
i Matki Najświętszej módl się za nami 

 
 

Modlitwa… 
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Naryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki 
Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, 
abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby 
mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   

 

Extra… 
× 15.08 - Święto Wojska Polskiego 
× 19.08 - Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii przeżywamy wprowadzenie relikwii św. Jacka Odrowąża, którego do-
konał dominikanin o. Piotr Krzysztofiak. Dziękujemy rodzinom z Kowali za ufundowanie reli-
kwiarza. Młodzież zapraszamy 16 sierpnia o godz. 18.10 na „Herbatę z aureolą” z naszym 
nowym patronem. Wszystkich zachęcamy do uczestnictwa 17 sierpnia we mszy świętej  
z błogosławieństwem relikwiami, we wspomnienie liturgiczne św. Jacka. 
▪ Dziś przypada wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe. Msza z jego relikwiami została od-
prawiona wczoraj wieczorem podczas Nabożeństwa Fatimskiego. 
▪ Dziś w Kowali odbywają się Dożynki gminne. Msza święta o godz. 14.00. 
▪ Dziś podczas mszy o godz. 10.00 dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzie-
ży w naszej Ojczyźnie, a szczególnie w naszej parafii. Modlimy się o potrzebne łaski dla 
wszystkich, którzy wsparli to dzieło finansowo, modlitewnie bądź swoim zaangażowaniem.  
▪ W ubiegłym tygodniu nasza parafia otrzymała  
z Kurii Białostockiej relikwie bł. Michała Sopoćki, 
spowiednika św. siostry Faustyny. W Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia otrzymujemy kolejnego krzewicie-
la kultu tego najwyższego przymiotu Boga. Jeśli ktoś 
jest chętny ufundować relikwiarz proszony jest  
o zgłoszenie się do zakrystii. Bł. Michale módl się za 
nami. 
▪ Jutro Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, w naszej parafii odpust. Serdecznie za-
praszamy na sumę odpustową o godz. 12.00 na oł-
tarzu polowym połączoną z procesją wokół kościoła. 
Nie zapomnijmy o duchowym przeżyciu tego czasu  
i skorzystania z odpustu, który daje nam Kościół.  
▪ Osoby udające się na Pielgrzymkę Rowerową na 
Jasną Górę zachęcamy do wspólnego wyjazdu  
w środę o godz. 7.30 spod kościoła w Brzezinach. 
Pątnicy pokłonią się Pani Jasnogórskiej 20 sierpnia. 
▪ Zapraszamy w piątek na kolejne nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego. 

Znalezione… 
„Każdego dnia otacza nas śmierć. Ale podobnie jak wy, codziennie rano zamykamy za sobą 
drzwi, udając się do szkoły czy do pracy. I właśnie wtedy ogarnia nas strach, czy po powro-
cie zastaniemy nasze rodziny i dom w takim stanie, w jakim je zostawiliśmy. Może tego dnia 
zginiemy – my albo nasze rodziny. To bardzo bolesne wiedzieć, że nie ma drogi ucieczki, 
żadnej nadziei. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nas zostawiłeś? Czy to możliwe, że to już ko-
niec, że urodziliśmy się, żeby umrzeć w bólu? A może jednak dane nam będzie mieć życie,  
i to życie w obfitości?. Takie pytania zadajemy sobie każdego dnia. Ale nauczyłam się żyć 
życiem, które przekracza całe to doświadczenie. Bóg uczy nas sensu miłości, że wiara  
w Chrystusa jest sensem życia, daje radość i nadzieję. Nikt nam tego nie może zabrać. Słu-
żę w Centrum Jana Bosko w Aleppo. Przyjmujemy ponad 700 młodych mężczyzn i kobiet, 
którzy przychodzą do nas w nadziei, że zobaczą u nas uśmiech i usłyszą słowa podtrzymu-
jące na duchu. Szukają u nas również tego, czego nigdzie indziej nie dostaną – prawdziwej 
pomocy humanitarnej. doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że wiara w Chrystusa jest 
większa od wszelkich życiowych okoliczności. Coraz mocniej wierzę, że Bóg istnieje mimo 
całego naszego bólu. Wierzę, że przez ten ból On uczy nas prawdziwego znaczenia miłości. 
Moja wiara w Chrystusa jest źródłem mojej radości i nadziei. Nikt nigdy nie będzie w stanie 
mi ukraść tej prawdziwej radości. Dziękuję Wam wszystkim i gorąco proszę, żebyście się 
modlili za nasz ukochany kraj, za Syrię. Jezu, ufam Tobie".  
                                                /Rand Mittri z Aleppo w Syrii świadectwo na ŚDM w Krakowie/ 

Boży człowiek… - bł. Maria Sagrario od św. Alojzego (16 sierpnia) 
Elwira Moragas Cantarero urodziła się 8 stycznia 1881 r. w Lil-
lo, w prowincji Toledo (Hiszpania). Po studiach uzyskała dy-
plom na wydziale farmacji uniwersytetu w Madrycie. Zaczęła 
pomagać ojcu w aptece, a gdy w 1909 r. zmarł, przejęła jego 
obowiązki. Opiekowała się mieszkańcami Madrytu i uczestni-
czyła w życiu religijnym swojej parafii. W czerwcu 1915 r. 
wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru św. Anny i św. Józefa, 
przyjmując imię Maria Sagrario od św. Alojzego Gonzagi.  
W 1920 r. złożyła śluby wieczyste. W latach 1927-1930 była 
przełożoną zgromadzenia. W tym czasie z dużym poświęce-
niem i radością troszczyła się o życie duchowe współsióstr. 
Następnie pełniła funkcję mistrzyni nowicjuszek. 1 lipca 1936 r. 
ponownie wybrano ją na przełożoną. Kilkanaście dni później 
wybuchła w Hiszpanii wojna domowa. 20 lipca tłum zaatakował 
klasztor. Siostry zatrzymano, ale po kilku godzinach wypusz-
czono na wolność. Matka Sagrario postanowiła zostać w Ma-
drycie, by pomagać współsiostrom, ukrywającym się w domach 
przyjaciół. Wspierała je duchowo i materialnie. 14 sierpnia 

1936 r. została aresztowana i poddana przesłuchaniu w więzieniu. Rozstrzelano ją 15 
sierpnia 1936 r. rano. Modlitwa. Błogosławiona  Mario  Sagrario,  wspieraj  nas  w naszych 
działaniach na chwałę Boga. Amen. 
Tu es Petrus... 
199. Celestyn III (30.III.1191-8.I.1198) Giacinto Boboni-Orsini, 1100-1198. Następnego 
dnia po swojej konsekracji koronował Henryka VI na cesarza, jednak stosunki między nimi 
pogorszyły się, ponieważ Henryk rościł sobie prawo do niektórych terytoriów państwa ko-
ścielnego. Kolejna wyprawa krzyżowa pod patronatem Henryka VI początkowo odnosiła 
sukcesy, lecz przerwała ją jego śmierć w 1197, kilka miesięcy później zaś, 8 stycznia 1198, 
zmarł Celestyn. W ostatnich miesiącach pontyfikatu wielokrotnie ze względu na podeszły 
wiek zamierzał złożyć urząd papieski. Wewnętrznokościelne znaczenie tego papieża polega 
na tym, że ośrodkiem wszystkich prawnych decyzji uczynił Kurię.  
Zamyśl się… 
"Kochać, a potem utracić to, co kocha-
liśmy - to wpisane jest w nasza naturę. 
Jeśli nie potrafimy znieść utraty, po-
chłania nas zło".  /Clive Staples Lewis/ 

Uśmiech… 
Znałem we Lwowie pewnego studenta medycyny, 
który twierdził, że lepiej być chorym na płuca niż 
milionerem. - Dlaczego? - Bo milionerzy umierają 
wszyscy, a chorych na płuca umiera tylko 37% 

Coś dla ducha… 
„Czy wierzysz?”  

W powieści „Dwie Korony” Gustaw Morcinek pisze o pobycie ojca Maksymiliana Kolbego na 
Pawiaku. Esesman, człowiek o twarzy złej, o ponurych oczach opętanych nienawiścią pyta: 
„Ty wierzysz w to?” Pytając szarpie gwałtownie za krzyż różańca. „Tak wierzę!” - odpowie-
dział Maksymilian. Strażnik uderzył go w twarz. I pyta ponownie: „Wierzysz jeszcze?” - „Wie-
rzę” - odpowiada bity. Strażnik uderzył go tak mocno, że zakonnik zatoczył się. Nie upadł, 
tylko znowu patrzy spokojnie w oczy scharfuerera. Niemca ogarnia wściekłość. Dopada Oj-
ca Maksymiliana, trąca go, szarpie, kopie. W końcu podności gwałtownie krzyż jego różańca 
i krzyczy: „ I ty jeszcze w to wierzysz?” - „Tak jest! Wierzę!” Strażnik nie może nieść jego 
spojrzenia. Te dziwne, niesamowite dla niego oczy są przerażające. Napełniają trwogą. On 
musi te oczy zgasić! Zamierzył się i co sił uderzył w twarz po raz trzeci tego dumnego mni-
cha. A potem z poczuciem klęski odchodzi. Zatwardziałe serce człowieka, który wyzbył się 
Pana Boga. W sytuacji zdeprawowanych zbrodniarzy pytamy, czy mieli sumienie? Jak do 
tego dochodzi, że człowiek może dokonać takich czynów?           /ks. Zbigniew Trzaskowski/ 

 


