
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 

Poniedziałek 09.07 Dzień Powszedni 
1800 + Tomasza Kubickiego (7 r. śm.) z int. rodziców  
Wtorek  10.07 Dzień Powszedni 
1800 W 10 r. ślubu Justyny i Michała Kozieł oraz o Boże bł. dla ich córki z int. rodziców  
1830 + Mariannę Brzozę z int. chrześnicy s. Bonawentury i s. Bronisławy  
Środa 11.07 Święto św. Benedykta  
1800 1) + Edwarda Wojtysia z int. dzieci;  2) + Stanisławę, Stanisława Sołtysów, Annę, 
Stefana Głodek; 3) + Patrycję Otwinowską, Czesława Kowalskiego, Mariana Krzyszkow-
skiego; 4) + Mariana Noska z int. żony z córkami; 5) + Jana, Pelagię, Cecylię i Mieczy-
sława Dulników; 6) + Katarzynę, Jana, Henryka Materków; 7) + Zdzisława Wosia z int. 
żony z dziećmi; 8) +  Ks. Wacława Smolarczyka (9 r. śm.); 9) + Stanisława (r. śm), Janinę 
Tkacz i Wacława Puchałę 
Czwartek 12.07 Wspomnienie św. Brunona  RELIKWIE ŚW. ZELII I LUDWIKA 
1800 + Józefa Pyczka z int. córki Agnieszki z rodziną  
Piątek 13.07 Wspomnienie św. pustelników Andrzeja i Benedykta  
1800  + Irenę (8r. śm.) Mieczysława, Jerzego Gruszczyńskich z int. rodziny  
2000  + Ks. Jana i jego rodziców Józefa i Józefę Pragnących    
Sobota 14.07 Dzień Powszedni 
1800  + Leokadię i Stanisława Domagała, Władysławę i Stefana Wojcieszyńskich, Jadwigę  
i Józefa Ogniewskich  
Niedziela 15.07 Piętnasta Niedziela zwykła  
800   + Ks. Henryka Gajka i zm. księży pochodzących z naszej Parafii  
1000  + Mariannę, Stanisława Tkacz z int. syna Jana z rodziną   
1200  + Władysława, Edwarda Kasperka i Reginę Ciciorę  
1600  Msza Święta za Parafię 
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 XIV Niedziela Zwykła 
8 lipca 2018 r. Nr 32 (502) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Ez 2, 2-5  
                    2 Kor 12, 7-10 
Ewangelia:  Mk 6, 1-6 
Jezus przyszedł do swego 
rodzinnego miasta. A to-
warzyszyli Mu Jego ucz-
niowie. Gdy zaś nadszedł 
szabat, zaczął nauczać w 
synagodze;  
a wielu, przysłuchując się, 
pytało ze zdziwieniem: 
«Skąd to u Niego? I co to 
za mądrość, która Mu jest 
dana? I takie cuda dzieją 
się przez Jego ręce! Czy 
nie jest to cieśla, syn Ma-
ryi, a brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona? Czyż 
nie żyją tu u nas także 
Jego siostry?» I powąt-
piewali o Nim. A Jezus 
mówił im: «Tylko w swojej 
ojczyźnie, wśród swoich 
krewnych i w swoim domu 

może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem ob-
chodził okoliczne wsie i nauczał. 

Kazanie espresso… 
Syn Boga dziwi się niedowiarstwu swoich rodaków. My się nie dziwimy. Trzydzieści lat mieli 
pośród siebie syna Maryi, którym się niczym nie wyróżniał. Był cieślą i żył, nie przejawiając 
w niczym ani boskości, ani genialności. Teraz działa cuda.  
Wcześniejsze poznanie Jezusa jako normalnego człowieka utrudnia, a nawet uniemożliwia 
odbiór jego prorockiej misji. Im bliżej kogoś znamy, tym trudniej uznać jego powołanie.                                  

 /ks. E. Staniek/ 
 
 

Wstaw się za nami mieszkanko Nieba,  
Błogosławiona Sancjo Szymkowiak 

 
 
 

Modlitwa… 
Boże, który jesteś najwyższym dobrem, dzięki Twojej łasce błogosławiona Siostra Sancja 
poprzez całe życie naśladowała Chrystusa w Jego posłuszeństwie i pokorze, udziel nam 
swoich darów, abyśmy za jej przykładem byli świadkami Twojej odwiecznej miłości. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Extra… 
× 11.07 - Światowy Dzień Ludności 
×11.07 - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich na-
cjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej 
× 12.07 - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Sancji Szymkowiak. Z tej okazji 
gościmy jej współsiostry serafitki z Poznania. Niech nowa patronka uczy nas jak świadomie 
dążyć do świętości. 
▪ W czwartek wspomnienie św. Zelii i Ludwika Martin, zapraszamy na mszę z błogosławień-
stwem relikwiami. 
▪ W środę zapraszamy na Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek 13 
maja na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20.00 

Znalezione... 
„Życzę ci, abyś żył, Inaczej niż chce świat. Życzę ci abyś żył z podniesioną głową i sercem 
w Niebie, stopami w marzeniach i oczyma by je widzieć. Życzę ci, abyś żył nie dając się ku-
pić za pieniądze. Życzę ci, abyś żył stojąc prosto i zamieszkały. Życzę ci, abyś żył w tchnie-
niem ognia, płonący z miłości. Życzę, abyś żył bez tytułów, bez etykiet, bez odznak, nosząc 
jedyne imię-człowiek. Życzę ci abyś żył w poczuciu, że nikogo nie skrzywdziłeś. Życzę ci 
abyś żył bez podejrzeń i potępiania kogokolwiek. Życzę ci abyś żył bez ironii nawet wobec 
siebie samego. Życzę ci, abyś żył w świecie bez wykluczonych, bez odrzuconych, bez po-
gardzonych, bez poniżanych ani pokazywanych palcem czy ekskomunikowanych. Życzę ci, 
abyś żył w świecie, gdzie każdy ma prawo stać się twoim bratem i zostać twoim bliźnim,  
w świecie, w którym nikt nie jest pozbawiony głosu, pozbawiony prawa do nauczenia się 
czytania i pisania. Życzę ci, abyś żył w świecie bez krucjat i polowań na czarownice. Życzę 
ci, abyś żył w wolnym świecie, wolny w przychodzeniu i odchodzeniu, wejściu i wyjściu, wol-
ny w swobodnym mówieniu. We wszystkich kościołach, we wszystkich partiach, we wszyst-
kich gazetach, w każdej radiowej stacji, w każdej telewizji, na wszystkich trybunach, na 
wszystkich spotkaniach, na wszystkich kongresach, we wszystkich fabrykach, we wszyst-
kich biurach, we wszystkich urzędach. Życzę ci, abyś mówił nie by zostać usłyszanym, ale 
by zostać zrozumianym. Życzę ci życia nieoczekiwanym. To znaczy życzę ci życia, po ludz-
ku, zmarnowanego.”                                                                                 /ks.Jean Debruynne/ 

W poszukiwaniu… 
-- /KK/ Ostatnio mówiliśmy o ekumenizmie o tym czym jest, myślę, że to dobry 
moment, żeby zastanowić się czym jest jedność w Kościele? Jak się nie mylę to 
papież Benedykt XVI mówił, że jedność to nie jednakowość. Kościół jest bardzo 
różnorodny pod każdym względem, nawet sama liturgia inaczej wygląda w Afryce, 
inaczej w Azji, inaczej w Europie itd. Jak myślisz taka różnorodność wewnątrz 
Kościoła sprzyja budowaniu komunii na bazie ekumenizmu?  
- /DZ/ Kościół jest bogaty w swojej różnorodności. Wiele różnic wynika z uwarunkowań 
kulturowych. Każdy naród ma jakieś zwyczaje, które często przenikają do liturgii  
i zwyczajów religijnych. Oprócz tego wrażliwość każdego człowieka jest inna, z tego powodu 
Kościół złożony jest z wielu różnych wspólnot i ruchów religijnych. Jest miejsce na Koła 
Różańcowe, Neokatechumenat, grupy kontemplacyjne, ruchy charyzmatyczne, słuchaczy 
Radia Maryja, członków Akcji Katolickiej, Arcybractwa Męki Pańskiej, Opus Dei, Ruch 
Światło-Życie itp. W Kościele Katolickim są wierni różnych obrządków. Najbardziej 
popularną liturgią jest zachodnia, są także np. wspólnoty grekokatolickie i maronickie  
z liturgią wschodnią. W ostatnich latatach powstają także w Kościele Katolickim ordynariaty 
dla wiernych innych Kościołów, m.in. Anglikańskiego. Dzięki tej różnorodności każdy 
człowiek może znaleźć swoją przestrzeń w szukaniu drogi do Boga. To bogactwo, moim 
zdaniem, ułatwia także szukanie komunii z osobami innych wyznań. Ekumenizm rozwinął 
się wraz z rozwojem różnorodności form życia duchowego w naszym Kościele. Coraz 
częściej nasza religijna wrażliwość korzysta z bogactwa innych wyznań. W Kościele wzrasta 
zainteresowanie ikonami, Modlitwą Jezusową (Kościoły Wschodu) oraz kursami Alpha 
(Protestanci). Brakuje jednak jeszcze jedności w kwestiach fundamentalnych. Módlmy się  
o to! Niech bogactwo Kościoła się powiększa w jedności i różnorodności. 

Boży człowiek… - św. Teresa od Jezusa de Los Andes (13 lipca) 
Juana Fernandez Solar była Chilijką. Uro-
dziła się 13 lipca 1900 r. w Santiago w po-
bożnej, dobrze sytuowanej rodzinie Migue-
la Fernandeza i Łucji Solar. Począwszy od 
szóstego roku życia, codziennie uczęsz-
czała wraz ze swoją mamą na Mszę świę-
tą. Juana była początkowo porywcza  
i uparta. Postanowiła pracować nad sobą. 
Niemałym kosztem zwyciężyła pychę  
i próżność. Od 14. roku życia odczuwała  
w głębi swej duszy powołanie do Karmelu, 
z którego zwierzyła się w internacie matce 
Rios - zakonnicy Najświętszego Serca.  
W wieku 15 lat złożyła ślub czystości. Mimo 
wielkiego oddania Bogu, potrafiła cieszyć 
się życiem i młodością. Pod wpływem lek-
tury dzieł karmelitańskich, a zwłaszcza Te-
resy od Dzieciątka Jezus, odkryła  
w sobie powołanie zakonne. Wreszcie, gdy 
miała 19 lat, w maju 1919 r., uzyskała po-
zwolenie ojca i przekroczyła próg klasztoru 
karmelitanek bosych w Los Andes. 14 paź-

dziernika rozpoczęła nowicjat i otrzymała habit. Przyjęła imię zakonne Teresy od Jezusa. 
Ukryta w klauzurze, nie poprzestawała na modlitwie, ale prowadziła bogatą korespondencję 
z rodziną i przyjaciółmi, stając się w ten sposób wielką apostołką. Pisała listy, aby rozpalić  
w nich miłość do Chrystusa, Eucharystii i Matki Najświętszej oraz wyrażać swoje szczęście. 
W kwietniu 1920 r. zachorowała na tyfus. W obliczu zbliżającej się śmierci złożyła profesję 
zakonną. Po kilku dniach choroby, 12 kwietnia 1920 r. zmarła w opinii świętości, przeżywszy 
w klasztorze jedynie 11 miesięcy. Klasztor, w którym Teresa żyła i została pochowana, stał 
się duchowym sanktuarium Chile. Modlitwa. Panie Boże w Trójcy Świętej jedyny, spraw, by 
przykład św. Teresy od Jezusa prowadził nas do miłości Eucharystii, a przez nią przybliżał 
nas do nas do Ciebie. Amen. 

Zamyśl się… 
„Jałmużnę ocenia się 
nie według miary da-
ru, ale hojności ser-
ca.”     /Św. Jan 
Chryzostom/  

Uśmiech 
Starsza pani prosi chłopaka o pomoc: - Czy mógłbyś mi pomóc 
przejść na drugą stronę? W moim wieku taka przeprawa może być 
niebezpieczna. - Oczywiście - mówi uczynny młodzieniec. - Pewnie 
mieszka pani po drugiej stronie ulicy? - Nie, zaparkowałam tam mo-
tor... 

Coś dla ducha… 
„Życiowy transfer” 

„Ludzie czasami wyobrażają sobie przejęcie władzy nad czyimś życiem przez szatana jako 
wykupienie firmy przez konkurencję. Ten, kto przegrał jednym złym pociągnięciem kontrakt  
„życiowego transferu”, oddaje swoje życie. Zwykle nie dzieje się to w ten sposób. Jest mniej 
więcej tak: szatan wykupuje udziały w czyimś życiu, Osoba ta myśli: >>Och, udział tu, kom-
promis tam - ciągle mam nad sobą kontrolę<<. Ale gdy tak dzieje się przez pewien czas, to 
całkiem szybko szatan zaczyna mieć większość akcji. A sposobem działania szatana jest 
odwrócenie ode Mnie uwagi tej osoby. Jesteś Moim synem i nigdy nie chciałbym, abyś na-
rażał na szwank swoje życie. Pilnuj najmniejszych moralnych i duchowych aktywów, które 
posiadasz. Nie narażaj na szwank nawet jednego udziału. Bądź Mój.”          /Andy Cloninger/ 

 


