
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 07.08 Dzień Powszedni – Relikwie bł. Edmunda  
1800 + Stefanię i Jana Wawrzeńczyków, Mariannę, Jana, Henryka, Irenę, Edwarda Golów  
1830 + Bolesława Kowalskiego, Annę i Franciszka Kowalskich z int. Kowalskiej  
Wtorek 08.08 Dzień Powszedni  
1800 + Ludwika i Stefanię Rabiej, Władysława Młynarczyka  
1830 + Janinę, Władysława Ślusarczyków i Stefanię Słowińską  
Środa 09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża (święto)   
1800  1) + W 3 r. ur. Marcela Gabriela Wierzbickiego;  2) W 30 r. ślubu Elżbiety i Sławo-
mira zam. synowie; 3) + Marię i Wojciecha Domagałów z int. rodz.; 4) Dziękczynna z 
prośbą o opiekę MB dla Krystyny; 5) + Helenę, Jana i Macieja Brzozów  
Czwartek 10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)  
1800 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł. i opiekę MB i potrzebne łaski w 15 r. ślu-
bu Wioletty i Grzegorza oraz ich dzieci Wiktora i Patrycji 
1830 W int. Mileny i Krzysztofa Zychowicz w rocz. ślubu oraz ich syna Jakuba o zdrowie i 
Boże bł. zam. mama z rodziną  
Piątek 11.08 Św. Klary, dziewicy (wsp. obowiązkowe)  
1800 + Wincentego, Mariannę Bedlów  
1830 + Edwarda i Bronisławę Wieczorek   
Sobota 12.08 Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy (wsp. dowolne) 
1800 + Bogdana Szałasa, Genowefę, Zdzisława Szałasów, Krystynę Kasperek 
1830 W 18 r. ur. Mateusza Kowalskiego o zdrowie i Boże bł. i opiekę MB zam. rodzina    
Niedziela  13.08 XIX Niedziela Zwykła 
800 + Władysława, Mariannę Gruszczyńskich, Annę, Anetę Bekier 
1000 Msza Święta za parafian 
1200 Chrzty: Zofia Łucja Nosek, Kornelia Liljana Mróz, Inga Julia Robak 
1600 W int. jubilatów w 19 r. ur. Szymona i 11 r. ur. Marysi  
2000 O dary Ducha Świętego w 3 r. ur. Zosi  
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 Święto Przemienienia Pańskiego 
6 sierpnia 2017 r. Nr 37 (454) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Dn 7, 9-10. 13-14  
                   2 P 1, 16-19 
Ewangelia: Mt 17, 1-9 
«Jezus wziął z sobą Piotra, Jaku-
ba i brata jego, Jana, zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: Twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzie-
nie zaś stało się białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz  
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
«Panie, dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
świetlany osłonił ich, a z obłoku 
odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie». 
Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do n  ich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, 
nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widze-
niu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».». 
Kazanie espresso… 
„Krzysztof Globisz twierdzi, że dla aktora na scenie istnieje teraźniejszość, powinien w pełni 
oddać się chwili: >>Myślenie tylko o momencie, w którym się jest tu i teraz, chroni przed 
błędami. Myślenie o przyszłości czy przeszłości generuje tremę, paraliżuje<<. 
Uczniowie, których Jezus zabrał na Górę Przemienienia, byli tak zachwyceni tym, co zoba-
czyli, że czas dla nich przestał mieć znaczenie. Było im tak dobrze, że zapomnieli o pro-
blemach i niezałatwionych sprawach, a Piotr zaproponował, by rozgościć się tam na dłużej. 
Życie oferuje tak wiele atrakcji i ciekawych rzeczy, że często człowiek nie potrafi skupić się 
na jednej czynności. Niestety, dotyczy to także życia duchowego i religijnego: >>Uwaga jest 
istotą modlitwy, a  >>rozproszenie jest źródłem grzechu<< - przekonywała Simone Weil.”  

/ks. E. Burzyk/ 
 

Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie 
 
 
 

Extra… 
× 08.08 -  Wielki Dzień Pszczół 
× 09.08 -  Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie 
× 10.08 -  Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego 
× 12.08 -  Międzynarodowy Dzień Młodzieży 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy Stanisława Rabie-
ja i Natalię Muchę z Brzezin, którzy odeszli do domu Ojca. Niech odpoczywają w 
pokoju † 



A w parafii… 
▪ Dziś święto Przemienienia Pańskiego. W naszym kościele w bocznym ołtarzu znajduje się 
obraz poświęcony temu wydarzeniu. 
▪ Jutro wspomnienie liturgiczne bł. Edmunda Bojanowskiego. Zapraszamy na mszę św. z 
błogosławieństwem relikwiami. 
▪ W środę o 18.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 
niedzielę o 20.00 na Nabożeństwo Fatimskie. 
▪ W piątek zaczynamy nowennę do bł. Jakuba Strzemię przed wprowadzeniem Jego relikwii 
do naszej świątyni, które odbędzie się 20 sierpnia. 
▪ Zapraszamy do pomocy przy koszeniu trawy i porządkach wokół kościoła na odpust para-
fialny. Prace zaczynamy w sobotę 12 sierpnia o godz. 8.00. Prosimy o zabranie ze sobą ko-
siarek i innego sprzętu.  

Nowenna do bł. Jakuba Strzemię 
Wszechmogący, dobry Boże, Ty bł. Jakuba Strzemię wyniosłeś do godności biskupiej i pro-
wadziłeś do świętości drogą gorliwego wypełniania posłannictwa względem owczarni powie-
rzonej jego trosce. On przez wierność Ewangelii okazał się mężem wielkiej cnoty, głębokiej  
i autentycznej pobożności, wzorem i przykładem prostego i uczciwego życia. Przez jego za-
sługi prosimy Cię, dobry Ojcze, by mógł być ukazany w chwale świętych Kościoła, byśmy za 
jego przykładem coraz bardziej wzrastali w gorliwej miłości względem Ciebie i ludzi. Przez 
Chrystusa Pana naszego.  Amen. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

Z Watykańskiej ziemi… 
„Miłowanie onacza także chęć bycia miłowanym przez innych i tutaj znajduje swój sens wy-
rażenie asjemonei. Pragnie ono wskazać, że miłość nie działa brutalnie, nie działa w sposób 
niegrzeczny, nie traktuje szorstko. Jej sposób bycia, jej słowa, jej gesty są sympatyczne,  
a nie grubiańskie lub sztywne. Nie lubi ranić innych. Uprzejmość jest szkołą wrażliwości  
i bezinteresowności”, wymagającą od jej adepta kształtowania swego umysłu i zmysłów i 
nauczenia się czuć, mówić a niekiedy – milczeć. Bycie miłym nie jest stylem, który chrześci-
janin może wybrać lub odrzucić. W ramach podstawowych wymogów miłości każdy człowiek 
jest zobowiązany, by uczynić uprzejmymi swoje relacje z innymi. Każdego dnia, wchodzenie 
w życie drugiego, również kiedy należy on do naszego życia, wymaga delikatności postę-
powania w sposób nieinwazyjny, co odnawia zaufanie i szacunek. A miłość, im bardziej jest 
intymna i głęboka, tym bardziej wymaga poszanowania wolności i zdolności czekania, aż 
drugi otworzy drzwi do swojego serca.”                 /frag. Amoris Laetitia – papież Franciszek/ 

Znalezione… 
„- W co warto zainwestować pieniądze, żeby zapewnić sobie zbawienie?  
- Oczywiście w przyjaciół. Chrześcijański Bóg mma na imię Miłość. I tym się zajmuje, w tym 
się specjalizuje. Najważniejsze przykazanie chrześcijan to przykazanie miłości wzajemnej,  
a Bóg w Trójcy Jedyny dlatego jest Trójcą, że Trzy osoby się kochają. W perspektywie zba-
wienia nie jest ważne, ile kto miał, ale jak tym zarządzał w relacjach z ludźmi. Świetnie to 
opisał Karol Dickens w Opowieści wigilijnej: Ebenezer Scrooge nie myśli w chwili śmierci o 
tym, ile pieniędzy ma na koncie, ale co zrobił w relacjach z bliźnimi. „Pozyskujcie sobie przy-
jaciół niegodziwą mamoną” – a Bóg dla chrześcijan jest tym Pierwszym Przyjacielem – to 
fundamentalny argument za wykorzystaniem pieniędzy w kontekście zbawienia.  
- Czy bycie bogatym jest grzechem, a bycie biednym gwarantuje zbawienie?  
- Ani bogactwo, ani bieda nie mają nic wspólnego ze zbawieniem. Zarówno bogactwo, jak  
i bieda mogą być pokusą, która wygra w człowieku i uczyni go złoczyńcą. Człowiek może 
przecież ukraść dlatego, że ma możliwość, że ciągle mu mało, albo dlatego, iż czuje że ma 
gorzej albo, że nie ma i musi mieć. Pokusy ą wspólnym udziałem bogatych i biednych.”    
                                                                            /frag. książki „Pieniądze” ks. Jacek Stryczek/ 

Boży człowiek… - bł. Tadeusz Dulny (7 sierpnia) 
Tadeusz urodził się 8 sierpnia 1914 r. w Krzczonowicach, nie-
wielkiej wsi pod Ostrowcem Świętokrzyskim. W trakcie nauki w 
gimnazjum w Tadeuszu dojrzało powołanie kapłańskie. Roz-
począł formację w seminarium duchownym we Włocławku. W 
ramach akcji zwalczania polskiej inteligencji 7 listopada 1939 r. 
gestapo aresztowało wszystkich profesorów i 22 alumnów 
tych, którzy powrócili do Włocławka, by kontynuować przygo-
towanie do kapłaństwa. Był wśród nich bł. bp Michał Kozal. 
Opatrzność sprawiła, że aresztowania uniknął ks. Stefan Wy-
szyński, wykładowca nauki społecznej, profesor prawa kano-
nicznego i socjologii, późniejszy Prymas Tysiąclecia. Areszto-
wania nie uniknął jednak Tadeusz. Uwięzionych początkowo 
przetrzymywano w więzieniu we Włocławku. 16 stycznia 1940 
r. Niemcy przewieźli ich do obozu przejściowego, zorganizo-

wanego w pocysterskim klasztorze salezjanów w Lądzie. 26 sierpnia 1940 r. rozpoczęły się 
wywózki duchowieństwa. Tadeusza przewieziono najpierw do kolejnego obozu przejścio-
wego w Szczeglinie, a po dwóch dniach do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
niedaleko Berlina. Stamtąd 14 grudnia 1940 r. trafił do Dachau i otrzymał numer 22662. W 
obozie włączył się do kilkudziesięcioosobowej grupy modlitewnej więźniów, zawiązanej w 
wielkiej dyskrecji, bo zewnętrzne przejawy religijności były tępione. Wskutek osłabienia Ta-
deusz trafił do obozowego "szpitala", tzw. rewiru, i tam 7 sierpnia 1942 r. zmarł. Modlitwa. 
Panie Boże naucz nas iść Twoimi ścieżkami do końca i przełamywać lęk i strach. Amen. 

Tu es Petrus... 
224. Św. Pius V (7.I.1566-1.V.1572) Michael Ghislieri, ur. w 1504, dominikanin, również ja-
ko papież żył zakonnej prostocie. Swój wybór zawdzięczał przede wszystkim świętemu Ka-
rolowi Boromeuszowi. Starał się wprowadzić w życie postanowienia Soboru Trydenckiego. 
W 1566 ogłosił Katechizm Rzymski, w 1568 nowy brewiarz, a w 1570 nowy mszał. Wystę-
pował przeciwko heretykom i głosicielom błędnych nauk, ekskomunikował królową angielską 
Elżbietę I, uznając ją za zdetronizowaną, co wywołało gwałtowne prześladowanie katolików 
w Anglii (był to ostatni akt detronizacji monarchy przez papieża). Szczególnie zasłużył się 
zwycięstwem z Turkami 7 października 1571 w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Ko-
rynckiej. W dowód wdzięczności za to zwycięstwo wprowadził papież w Kościele Święto 
Matki Boskiej Różańcowej. Kanonizowany w roku 1712.  

Zamyśl się… 
„Kochać to znaczy być 
wrażliwym".   
         /Clive Staples Lewis/ 

Uśmiech 
Blondynka zaczepia sąsiadkę i mówi: - Co słychać u pani mę-
ża? - Ależ ja jestem jeszcze panną! - To pani mąż jest jeszcze 
kawalerem? 

Coś dla ducha… 
„Poznaj mnie duchowymi zmysłami” 

Nie możesz Mnie poznać jedynie za pomocą swojego rozumu. Jeżeli poszukujesz zrozu-
mienia Mnie, do poprawnego poznania musisz użyć duchowych zdolności. Jeżeli chcesz 
Mnie zobaczyć, musisz użyć duchowych oczu wiary, a zobaczysz to, czego fizyczne oczy 
nie mogą dostrzec. Jeżeli chcesz Mnie usłyszeć, musisz użyć wrażliwości duchowego słu-
chu, a zrozumiesz, co do ciebie mówię. Jeżeli chcesz Mnie dotknąć, musisz użyć swojego 
serca. Tylko ono może poczuć dotknięcie Ducha Świętego, który właśnie teraz jest w tobie. 
Poczuj dotyk Mojej ręki. Jeżeli chcesz zasmakować Mojej dobroci, odkryj w sobie duchową 
perspektywę wdzięczności za życie. Dla duchowego smakosza życie jest wyśmienite. Za-
smakuj dobroci!                                                                                               /Andy Cloninger/ 

 


