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Poniedziałek 31.07 Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Genowefę, Tadeusza Januszek z int. syna   
1830 + Mariannę, Jana Tkacz, Krystynę Kuta  
Wtorek 01.08 Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
1800 w int. Krystyny i Arkadiusza Matyjasów w 30 r. ślubu o zdrowie i Boże bł.   
1830 + Adama, Józefa Młynarczyka (r. śm.) i zm. z rodz. Słowików  
Środa 02.08 Dzień Powszedni   
1800 + Zofię (r. śm) i Jana Woźniczko  
1830 + Jana i Zofię Woźniak, Pelagię Jakubczyk i siostrę Małgorzatę Woźniak 
Czwartek 03.08 Dzień Powszedni  
1800 + Leszka Kurtka, Stanisława, Genowefę, Bogusława, Piotra Zawadzkich  
1900 + Marię Więcek zam. dzieci  
Piątek 04.08 Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Marcina Sołtysa (7 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa   
1900 + Henryka Słowińskiego   
Sobota 05.08 Dzień Powszedni 
1800 + Mariusza Kurtka 
1900 + Krystynę, Edwarda Jakubczyk (r. śm), Czesława i zm. z rodz. Lużyńskich    
Niedziela  06.08 XVIII Niedziela Zwykła 
800 Msza Święta za parafię 
1000  + Marię Frankowicz (10 r. śm.), Władysława Frankowicz i zm. z rodz. Łysaków z int. 
Łysaków 
1200 + Sebastiana (5 r. śm.) i Karola Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech 
1600 + Mariana i Janinę Pobochów (r. śm.) z int. rodziny  
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 3, 5. 7-12  / Rz 8, 28-30 
Ewangelia: Mt 13, 44-46 
«Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do 
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo nie-
bieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, 
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».». 
Kazanie espresso… 
„Reżyser Stanisław Radwan mówi, że w pewnym momencie każda z dziedzin, na którą się 
decydujemy, wymaga poświęcenia i odrzucenia wszystkiego. 
To naturalne, że człowiek, który zrozumiał, jak wielką wartość mają skarb czy drogocenna 
perła [królestwo niebieskie], sprzedał wszystko, by je zdobyć.  
>>Stale czułem i czuję nadal, że gdybym nie był kapłanem, byłbym głęboko i nieuleczalnie 
nieszczęśliwy<< - wyznaje ksiądz Waldemar Chrostowski.”                             /ks. E. Burzyk/ 
 

Tam skarb twój, gdzie serce twoje 
 

Modlitwa… 
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo  
i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby 
ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. 
Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. 

Extra… 
× 30.07 - Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 
× 31.07 - Dzień Skarbowości 
× 01.08 - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 
 



 
 

A w parafii… 
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
▪ Zachęcamy do wyruszenia na pielgrzymi szlak na Jasną Górę. Formularze zgłoszeniowe 
dostępne w zakrystii. 
▪ W czwartek 20 lipca delegacja naszej parafii odebrała podczas uroczystej mszy św. odpu-
stowej we Wrocławiu relikwie bł. Czesława. Niech nowy patron oręduje za nami. 

W hołdzie  
Powstańcom Warszawskim 

Dzisiaj często się ocenia Powstańców. Jedni 
mówią zawiedli sojusznicy, inni mówią, że przed 
sądem powinni stanąć dowódcy bo wysłali ludzi 
na śmierć. Jeszcze inni mówią, że pewnie już nie 
mieli sił na takie życie, że choćby mieli zginąć 
woleli iść na pewną śmierć z chwilą bohaterskiej 
walki wcześniej, niż nędznym życiem pod „bu-
tem” wroga. Myśli poległych już nie poznamy tu 
na ziemi. Więc Chwała Wam Dzielni Bohatero-
wie! Ruszyliście do ataku przeciwko niemieckim 
bandytom patrząc na waszą Stolicę - Warszawę 
całą w gruzach. Chcieliście wolności dla was  
i nas. Pamiętajmy 1 sierpnia o godzinie 17:00 
pochylić czoła przed ich wyborem. Bo chociaż 

zginęli ich cel się ziścił. Mamy Warszawę piękną, kamienice odbudowane, stare wyremon-
towane, nawet marzenia Żeromskiego się spełniły i zbudowaliśmy „szklane domy” dumne 
wieżowce stoją w Polskiej Stolicy. A wam Drodzy Powstańcy: Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie…                                                                                                                        /KK/ 

Z Watykańskiej ziemi… 
„W jej drodze do grobu odzwierciedla się wierność wielu kobiet, które przez wiele lat chodzą 
cmentarnymi dróżkami, pamiętając o kimś, kogo już nie ma. Najbardziej autentycznych wię-
zi nie zrywa nawet śmierć: są tacy, którzy nadal kochają, nawet jeśli ukochana osoba ode-
szła na zawsze. Ewangelia (por. J 20,1-2.11-18) opisując Marię Magdalenę, natychmiast 
zwraca uwagę, że nie była kobietą skłonną do łatwego entuzjazmu. Faktycznie, po pierw-
szej wizycie u grobu powróciła rozczarowana w miejsce, gdzie ukrywali się uczniowie. Opo-
wiedziała, że kamień został odsunięty od wejścia do grobu, a jej pierwsza hipoteza była naj-
prostsza, jaką można było sformułować: ktoś musiał ukraść ciało Jezusa. Zatem pierwsza 
wieść jaką niesie Maria nie była ta o zmartwychwstaniu, ale o kradzieży dokonanej przez 
nieznanych sprawców, gdy cała Jerozolima była pogrążona we śnie. Następnie Ewangelie 
mówią o tym jak Maria Magdalena udała się po raz drugi do grobu Jezusa. Była uparta, 
wróciła do grobu, nie dała się przekonać. Tym razem jej krok jest powolny, bardzo ciężki. 
Maria cierpi podwójnie: po pierwsze z powodu śmierci Jezusa, a następnie z powodu niewy-
jaśnionego zniknięcia Jego ciała. I kiedy stała pochylona przed grobem, z oczyma pełnymi 
łez, Bóg zaskoczył ją w najbardziej nieoczekiwany sposób. Święty Jan Ewangelista podkre-
śla jej permanentną ślepotę: nie zdawała sobie sprawy z obecności dwóch aniołów, którzy 
zadali jej pytanie, a nawet nic nie podejrzewa widząc mężczyznę stojącego za nią, którego 
uważa za ogrodnika. Odkrywa natomiast najbardziej wstrząsające wydarzenie w historii 
ludzkości, kiedy w końcu zostaje wezwana po imieniu: "Mario" Jakże wspaniale pomyśleć, 
że pierwsze ukazanie się Zmartwychwstałego według Ewangelii, miało miejsce w sposób 
tak osobisty! Jest tutaj ktoś, kto nas zna, kto widzi nasze cierpienie i rozczarowanie, kto 
wzrusza się z naszego powodu i wzywa nas po imieniu. To prawo jest wyryte na wielu kar-
tach Ewangelii.”                                                                                          /Papież Franciszek/  

Boży człowiek… - św. Etelwold (1 sierpnia) 
Etelwold urodził się około 912 roku w Winchesterze. Około 938 r. 
razem ze św. Dunstanem został wyświęcony na kapłana. 
Towarzyszył mu w Glastonbury, gdzie Dunstan przywracał życie 
zakonne. Potem objął wyludnione opactwo w Abingdon 
(Berkshire). W roku 963 Etelwold został biskupem Winchesteru, 
gdzie wkrótce zastąpił przy katedrze żonatych duchownych 
mnichami z Abingdon. Rok później zreformował opactwo  
w Milton i w New Minster w Winchesterze. W roku 966 odnowił 
Peterbourgh, a w cztery lata później klasztor na Ely zamienił na 
opactwo męskie. Potem przyszła kolej na Thorney. Sam  
w Glastonbury i w Abingdon pracował fizycznie w ogrodzie,  
w kuchni i przy murarce. Zajęcia tego rodzaju kontynuował w 
Winchesterze. Zainicjował tam także nowy styl w przyozdabianiu 

rękopisów oraz przepisywanie tropów i innych zapisów muzycznych. Zawdzięczamy mu też 
tłumaczenie Reguły benedyktyńskiej. W roku 970 na synodzie zredagował Regularis 
concordia, kodeks dla około trzydziestu klasztorów, które istniały w okręgu Wessex  
i w Mercji. Pomagali mu w tym mnisi z Gandawy i z Fleury. W roku 980 konsekrował katedrę 
w swym biskupim mieście. Jego wkład w dzieło odnowy kościelnej w Anglii był ogromny. 
Zmarł 1 sierpnia 984 r. Kult, który go bezzwłocznie otoczył, podtrzymywały klasztory, tak 
wiele mu zawdzięczające. Modlitwa.  Boże przez wstawiennictwo św. Etelwoda prosimy, 
byśmy potrafili wypełniać sumiennie obowiązki dnia codziennego. 

Tu es Petrus... 
223. Pius IV (25.XII.1559-9.XII.1565) Giovanni Angelo de Medici, ur. w 1499 w Mediolanie, 
od 1545 arcybiskup Raguzy, a od 1549 kardynał. Pius IV wprawdzie sam nie należał do 
stronnictwa zwolenników reformy Kościoła, lecz kontynuował dzieło reformy przez swego 
siostrzeńca Karola Boromeusza. Dlatego nadał dalszy bieg obradom Soboru Trydenckiego, 
który ponownie został otwarty 18 stycznia 1562 roku. Sesja końcowa odbyła się 3 i 4 grud-
nia 1563; 26 stycznia 1564 zatwierdził Pius dekrety soborowe. Realizację niektórych nie za-
łatwionych spraw (jak ułożenie nowego mszału i brewiarza oraz wydanie katechizmu po-
wszechnego) sobór powierzył papieżowi. Do 13 listopada Pius spisał wszystkie dogmatycz-
ne tezy soboru, tak zwane Trydenckie Wyznanie Wiary, które miało moc obowiązującą bi-
skupów i kapłanów. 
 

Zamyśl się… 
„Bóg jest prawdziwą miłością. Świat Boga jest świa-
tem miłości i prawdy, nie ma prawdy poza miłością. 
Człowiek nie jest spełniony bez miłości i nie doświad-
czy prawdy, będąc daleko od Boga".      /Św. Charbel/ 

Uśmiech 
Idzie Adam i Ewa przez Raj. Ewa 
pyta Adama drżącym głosem:   
- Adamie kochasz mnie?   
- A kogo mam kochać? 

Coś dla ducha… 
„Nie wyrzucę Cię za burtę” 

„Czy ratownik wskoczyłby do oceanu, aby wyciągnąć tonącą kobietę tylko po to, aby z po-
wrotem rzucić ją w fale? Nie miałoby to żadnego sensu, nieprawdaż? Moja łaska, jak ten ra-
townik, uratowała cię, więc dlaczego teraz miałoby cię porzucić? Nigdy! Moja łaska przenie-
sie cię do bezpiecznego, suchego miejsca, gdzie będziesz mógł odzyskać siły i wyzdrowieć. 
Tak samo, czy strażak wyciągałby człowieka z płonącego mieszkania, aby zostawić go w 
płomieniach korytarza? Z pewnością nie. Moje miłosierdzie wyciągnęło cię z ognia grzechu i 
postawiło na nogi na ścieżce życia. Nie podnosiłem cię tylko po to, aby pozwolić ci znowu 
kroczyć własną, ryzykowną drogą. Jeżeli ratownik nie zostawia w pół drogi tego, kogo ratu-
je, to o ile bardziej Ja mogę się z Tobą zaopiekować! Zaufaj Mi, Mój synu.” /Andy Cloninger/ 

 


