
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 14.08 Św. Maksymiliana Marii Kolbe (wsp. obow.)  - RELIKWIE 
1800 1) O Boże bł. dla żywych sióstr i braci i wieczny odpoczynek dla zmarłych członków 
z Kółka Różańcowego Św. Maksymiliana Kolbe z Kowali  
2) o zdrowie i Boże błogosł. dla Bartosza Mojeckiego w 18 r ur. oraz 40 rocznicę ślubu 
Elżbiety i Jana Hospod zam. córka 
1830 + Józefa Mazura zam. córka Emilia z mężem i wnuczką Mariką  
Wtorek 15.08 Wniebowzięcie NMP (uroczystość) - ODPUST 
800 1) + Irenę, Mieczysława Gruszczyńskich i Annę Polewczak zam. rodzina 
      2) + Mariana Skarbka zam. rodzina   
1000 + Józefa, Jana, Katarzynę Plewów zam. rodzina  
1200 Msza Święta za parafię  
1600 + Agnieszkę Duchniak (13 r. śm.) zam. rodzice i dzieci  
Środa 16.08 Dzień Powszedni   
1800 + Marię Szostak (9 r. śm.)   
1830 + Ryszarda Kowalskiego  
Czwartek 17.08 Św. Jacka, prezbitera (wsp. obowiązkowe) - RELIKWIE 
1800 W int. rodziny do Trójcy Przenajświętszej o zdrowie i Boże bł. i opiekę MB 
1830 W 18 r. ur. Jakuba Kurtka zam. rodzice i brat  
Piątek 18.08 Dzień Powszedni  
1800 + Zbigniewa Gawiora i zm. z rodz. Rabiejów 
1900 + Mariana(r. śm), Anielę Wieczorek, Jana, Mariannę, Piotra, Stefanię Metryka i zm. 
księży którzy pracowali w tej parafii z int. Rodziny Metryków 
Sobota 19.08 Dzień Powszedni 
1600 ślub Karolina Kruk i Mateusz Dyraga  
1700 ślub Malicka Magdalena i Bartosz Strójwąs 
1800 + Janinę, Henryka Kurtków, Marię, Władysława Frankowiczów i zm. z rodz. Łysa-
ków z int. Łysaków  
Niedziela  20.08 XX Niedziela Zwykła 
800 + Józefa Wawrzyckiego, Katarzynę, Władysława Kasperków, Marię, Józefa Pszczołów 
1000 W 18 r. ur. Emila Wójcika o Boże bł. i opiekę MB zam. rodzice   
1200 + Józefa Zychowicza (r. śm.) zam. żona z dziećmi  
1600 Msza Święta za parafię  
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 XIX Niedziela Zwykła 
13 sierpnia 2017 r. Nr 38 (455) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    1 Krl 19, 9a. 11-13a / Rz 9, 1-5 
Ewangelia: Mt 14, 22-33 
«Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus 
przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi  
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim od-
prawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam 
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór za-
padł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś 
była już o wiele stadiów oddalona od brze-
gu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. 
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do 
nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zo-
baczywszy Go kroczącego po jeziorze, 
zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu 
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: 
«Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Na 
to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty je-
steś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» 
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z ło-
dzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezu-

sa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj 
mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, 
człowiecze małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli  
w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym». ». 
Kazanie espresso… 
„Philip Yancey wyznaje, że wyjątkowe wrażenie robił na nim Jezus kroczący po wodzie. Ma-
rzył, by chociaż raz mógł dokonać takiego wyczynu w szkole. Przemknąć przez klasę jak 
anioł, zamykając swoją lewitacją usta tym wszystkim, którzy wyśmiewali jego i innych 
>>świętoszków<<. 
O tym, że spacerowanie po wodzie nie jest łatwe, przekonał się sam św. Piotr, który prze-
straszył się wiatru i zaczął tonąć. Cuda nie są  po to, by wystawiać Boga na próbę, a ich 
skuteczność nie zależy tylko od mocy Jezusa, ale także od dyspozycji człowieka, który prosi 
o ich dokonanie.  
Cuda, podobnie jak modlitwa, nie działają jak automat z napojami czy słodyczami, do które-
go wrzucamy monetę, przyciskamy odpowiedni guzik i w tej samej chwili dostajemy dokład-
nie to, co chcemy. >>Wiara nie […] wypływa z cudu, lecz cud z wiary<< - pisał Fiodor Do-
stojewski.                                                                                                           /ks. E. Burzyk/ 
 

Mario Wniebowzięta świętości naucz nas! 
 
 
 

Extra… 
× 13.08 -  Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 
× 14.08 -  Dzień Energetyka 
× 15.08 -  Święto Wojska Polskiego 
× 19.08 -  Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 
 



A w parafii… 
▪ Dziś jest możliwość wypożyczenia lub oddania książek z Dzieła Bibliotecznego im. bł ss. 
Ewy i Marty. Zachęcamy do ubogacania się dobra literaturą chrześcijańską i poznawania 
życiorysów naszych patronów. 
▪ Dziś o 20.00 nabożeństwo fatimskie, zapraszamy. 
▪ Jutro wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego, a w czwartek św. Jacka Odrowąża – msze 
św. z błogosławieństwem relikwiami. 
▪ We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – odpust parafialny. 
Prosimy o pomoc w przygotowaniu procesji. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 
12.00 w kościele.  
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 odbędzie się wprowadzenie relikwii bł. Jakuba Strze-
mię. Homilią na wszystkich mszach będzie głosił o. Rafał Antoszczuk z Krakowa. 
▪ Parafialny Zespół Caritas prosi o wsparcie akcji „Tornister pełen uśmiechów” polegającej 
na przygotowaniu wyprawek szkolnych dla 6 dzieci z ubogich rodzin z naszej parafii. W dniu 
15 i 20 sierpnia będzie można złożyć nowe artykuły szkolne (np. zeszyty, kredki, farby, blo-
ki, plecaki itp.) do specjalnego kosza znajdującego się przy wejściu do kościoła. 

W poszukiwaniu… 
Heroiczne przywództwo aż chciało by się spytać czym jest? Chris Lowney przed laty wstąpił 
do nowicjatu Jezuitów i chociaż ostatecznie nie został ani księdzem ani zakonnikiem na 
zawsze już pozostał wierny przemyśleniom, nauce i myśli Św. Ignacego. Lowney w oczach 
świata osiągnął wielki sukces był dyrektorem zarządzającym jednego z największych 
banków w USA, od wielu lat jest prezesem największej pozarządowej organizacji zajmującej 
się opieką zdrowotną której roczny budżet można porównać do łącznego majątku  
4 najbogatszych Polaków. Mimo ogromnej władzy i ogromnych pieniędzy zachował w życiu 
naukę Św. Ignacego, albo jak sam mówi, tylko dzięki temu mógł zostać tym kim został. 
Władza pewnie kojarzy nam się z tym, że posiadają ją nieliczni. Ale właśnie już od 400 lat 
nie zgadza się z tym Św. Ignacy który mówi, że władza zaczyna się od władzy nas swoim 
życiem, podejmowaniem wyborów, zarządzaniem każdym swoim dniem, swoimi pokusami i 
pragnieniami. A możliwość zarządzania innymi ludźmi to tylko dodatkowy przywilej przy 
którym nie można zapominać o władzy nad sobą. Tego uczył i tego można powiedziec 
dokonał. Św. Loyola całe życie borykał się z brakami, jego zakon odwaznie podejmował 
zadania mając braki kadrowe. Swoją charyzmą i zaangażowaniem uczył kolejne pokolenia 
szacunku, pokory i władzy. Już za jego życia była to prawdziwie globalna organizacja. 
Dzięki zastosowanym radom Jezuici mieli szacunek na wszystkich szerokościach 
geograficznych, wśród wszystkich ras i plemion do których dotarli. Do tego stopnia, że to 
właśnie Jezuita „biały człowiek” jako jedyny w historii obcy dostąpił zaszczytu zostania 
mandarynem czyli najwyższym urzednikiem w Cesarstwie Chińskim, była to 
bezprecedensowa decyzja w historii, której nikt nigdy nie powtórzył. Musimy uczciwie 
przyznać, że nasi przodkowie dokonali wiele złych i brudnych rzeczy na innych kulturach, 
ale dzięki poglądom na przywództwo jakie miał Św. Ignacy Loyola i wielkiej pracy jakiej 
dokonali jego zakonnicy możemy być dumni z naszej kultury. To oni pokazali nam czym jest 
pokojowa emigracja. Czym jest łączenie kultur tak by nie zatracić własnej. I jak to się mówi 
w kościelnym środowisku tylko Boga stać na taki dowcip, by w czasach w których dochodzi 
do tak wielkiej migracji ludzi z powodów ekonomicznych, z powodu suszy, z powodu wojen, 
z powodu wypaczonego pojęcia władzy, w czasach w których mieszają się kultury, tradycje 
na czele Kościoła staje właśnie Jezuita. Ten dzierżący spuściznę założyciela posyłającego 
swoich zakonników na cały świat odważnie i z wiarą. I jak przystało na Jezuitę znowu mamy 
inaczej niż w minionych wiekach, gdyż nigdy poprzednik i następca na tronie Piotrowym nie 
żyli w zgodzie i szacunku tak jak papieże Franciszek i Benedykt XVI. Kolejny krok może 
należeć do nas by współpracować w pokoju i szacunku jedni z drugimi ramię w ramie. /KK/    

Boży człowiek… - bł. Marek z Aviano (13 sierpnia) 
Karol Dominik przyszedł na świat 17 listopada 1631 roku w 
Aviano koło Wenecji. W 1648 roku Karol wstąpił do klasztoru 
kapucynów, przyjmując imię Marek. Siedem lat później przyjął 
święcenia kapłańskie. Jako kaznodzieja wędrował po wielu 
krajach, głosił słowo Boże w Tyrolu, Niderlandach, Szwajcarii, 
Francji, Austrii i Hiszpanii. Wielkim zaufaniem darzyli go pa-
pieże, dlatego wysyłali go często w charakterze legata na 
dwory królewskie. Był wędrownym kaznodzieją, spowiedni-
kiem i powiernikiem władców. Za jego przyczyną dochodziło 
do wielu nawróceń i uzdrowień, które szybko przyniosły mu 
sławę w całej Europie. Sam określał się mianem "duchowego 
lekarza Europy". Jemu przypisuje się zjednoczenie chrześci-
jańskich wojsk pod Wiedniem. Odegrał tam rolę duchowego 
przywódcy. Przed decydującą bitwą odprawił Mszę świętą w 
namiocie króla Jana III Sobieskiego, gdzie znajdował się wielki 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na zakończenie Mszy 
skierował do króla przemówienie, w którym zachęcał do zau-
fania Bogu. O zwycięstwie ojciec Marek poinformował papie-
ża, kończąc słowami: "Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwy-
ciężył!" Marek zmarł 13 sierpnia 1699 roku w Wiedniu. Modli-

twa. Panie Boże przez wstawiennictwo bł. Marka daj nam siłę do walki ze złem tego świata. 

Tu es Petrus... 
225. Grzegorz XIII (13.V.1572-10.IV.1585) Ugo Boncompagni, ur. w 1502, w 1558 został 
biskupem Vieste, w 1565 kardynałem; był legatem papieskim w Hiszpanii. 13 maja 1572 
wstąpił na tron papieski. Konsekwentnie kontynuował odnowę Kościoła i rozbudowywał pa-
pieskie nuncjatury jako ośrodki służące kościelnej reformie. Ponieważ utworzenie zaleco-
nych przez Sobór w Trydencie seminiariów w Niemczech natrafiało na wielkie trudności, 
przeto w trosce o przyrost powołań kapłańskich wspierał Grzegorz istniejące w Rzymie Ko-
legia. Zasłużył się także reformą kalendarza. 
 

Zamyśl się… 
„Za każdym razem, gdy staramy się od-
czytywać znaki czasu w aktualnej rze-
czywistości, wypada słuchać młodych i 
starszych. Jedni i drudzy są nadzieją na-
rodów. Starsi wnoszą pamięć i mądrość 
doświadczenia, która zachęca, by głupio 
nie powtarzać tych samych błędów z 
przeszłości.”               /papież Franciszek/ 

Uśmiech 
Leon XIII - Ten papież umieszczał w Ogrodach 
Watykańskich zwierzęta, które otrzymywał w da-
rze podczas pontyfikatu. Pewnego dnia, gdy 
spacerował po ogrodach, uciekająca gazela 
prawie go przewróciła. Wszyscy towarzyszący 
papieżowi byli przestraszeni, ale papież natych-
miast spokojnie powiedział: „Widzieliście kiedyś 
Leona (lwa), który bałby się bezbronnej gazeli?”. 

Coś dla ducha… 
„Przyłącz się do mnie” 

Zajmuję się życiem wszystkim wokół ciebie. Jestem w każdym miejscu, zanim się w nim po-
każesz. Kocham każdego, nawet zanim ty dostaniesz szansę pokochania go. Nie myśl, że 
to ty wnosisz Moją obecność w jakąkolwiek sytuację. Już w niej jestem. Nie myśl, że przy-
nosisz Mnie do kogokolwiek, kogo nie szukałbym każdego dnia, przywołując Jego serce. 
Chcę, abyś współdziałał ze Mną w osiąganiu Moich celów, ale dla ciebie ważne jest, abyś 
miał właściwą perspektywę. Zamiast sobie wmawiać: „W tej sytuacji jestem dla tej osoby 
Jezusem<<, pytaj: „Jak mogę przyłączyć się do pracy, którą Jezus już tu wykonuje?” Z 
pewnością cię wykorzystam.”                                                                         /Andy Cloninger/ 

 


