
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 30.07 Dzień Powszedni 
1800 + Leszka Kurtka, Genowefę, Stanisława, Bogusława i Piotra Zawadzkich 
Wtorek 31.07 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli 
1800 + Genowefę (6 r. śm.) Tadeusza Januszka, Mariannę Kubicką z int. rodziny   
Środa 01.08 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego 
1800 + Adama Młynarczyka (r. śm.), Józefa Młynarczyka i zm. z rodziny Słowików  
Czwartek 02.08 Dzień Powszedni 
1800 + Henryka Słowińskiego (r. śm.) z int. żony z rodziną  
1900 + Sebastiana Tetelewskiego (r. śm.)   
Piątek 03.08  Dzień Powszedni 
1800  + Zofię (r. śm.) i Jana Woźniczko  
Sobota 04.08 Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya 
1600  Ślub: Korban Anna i Hajduk Karol  
1800 W 40 r. ślubu Stefanii i Stanisława z int. dzieci i wnuków  
Niedziela  05.08 Osiemnasta Niedziela zwykła  
800 + Sebastiana (6 r. śm.) i Karola Tetelewskich, Zofię i Henryka Lech  
1000 + Marię Frankowicz (11 r. śm.), Władysława Frankowicza i zm. z rodziny Łysaków  
z int. Łysaków   
1200  W 70 r. ur. Krystyny, dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świę-
tego  
1600   W 18 r. ur. Klaudii i w 20 r. ślubu Sylwii i Mariusza 
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 XVII Niedziela Zwykła 
29 lipca r. Nr 35 (505) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    2 Krl 4, 42-44   
                   Ef 4, 1-6 
Ewangelia: J 6, 1-15 
„Jezus udał się na drugi brzeg 
Jeziora Galilejskiego, czyli Tybe-
riadzkiego. Szedł za Nim wielki 
tłum, bo oglądano znaki, jakie 
czynił dla tych, którzy chorowali. 
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł 
tam ze swoimi uczniami. A zbliża-
ło się święto żydowskie, Pascha. 
Kiedy więc Jezus podniósł oczy  
i ujrzał, że liczne tłumy schodzą 
się do Niego, rzekł do Filipa: 
«Gdzie kupimy chleba, aby oni 

się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 
mógł choć trochę otrzymać». Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, 
rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść».  
A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 
pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzą-
cym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł 
do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułom-
kami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwa-
naście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten 
prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że 
mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.” 

Kazanie espresso… 
„Chleb w rękach Syna Bożego może nakarmić wszystkich. Normalnie jednak chleb jest  
w naszych rękach, a my nie umiemy go dzielić tak, by nikt nie przymierał głodem. Brakuje 
nam miłości, która umie się dzielić tym, co posiada. Tylko miłość umie właściwie rozporzą-
dzać dobrami.”                                                                                                  /ks. E. Staniek/ 

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro,  
bo jutrzejszy dzień sam o siebie  

troszczyć się będzie. 
 
 
 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Bogusława 
Kurdka z Brzezin, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Modlitwa… 
Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. 
Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z po-
mocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprze-
dzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, 
którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa 
ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie mar-
nują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba po-
wszedniego daj wszystkim ludom. Amen. 

Extra… 
× 30.07 – Międzynarodowy Dzień Przyjaźni  
× 01.08 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 
 



A w parafii… 
▪ Dziś w naszej parafii po mszach świętych odbywa się poświęcenie pojazdów.
▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy na 
spowiedź w te dni od godz. 17.00. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca 
mszy św. o godz. 10.00 spotkanie zelatorek Kół Różańcowych 
▪ W sobotę 11 sierpnia odbędzie się pielgrzymka autokarowa Kół Różańcowych z naszej 
parafii do Krakowa i Szczepanowa. W jej trakcie podczas mszy świętej w Katedrze 
skiej odbierzemy relikwie św. Stanisława BM, głównego patrona Polski. Serdecznie zach
camy do udziału w tej pielgrzymce. Zapisy w zakrystii. 
▪ W piątek zaczynamy nowennę przed wprowadzeniem relikwii św. Jana od Krzyża.

Intencja różań-
cowa na sierpień 

Intencja ogólna: 
Aby wielkie wybo-
ry ekonomiczne  
i polityczne chro-
niły rodziny jako 
skarb ludzkości. 

Nowenna do św. Jana od Krzyża

Prosimy cię, święty Janie od Krzyża, abyś prowadził nas i tych, których 
polecamy twemu wstawiennictwu w tej nowennie, stopniami miłości: od 
podjętej przemiany życia aż po oglądanie Boga w chwale. Wypraszaj 
nam miłość Boga tak mocną, aby nas wzniosła ponad rozum rozważny 
i chłodny oraz abyśmy miłowali Boga ponad wszystko, a w Nim ze 
szczerego serca bliźnich.  Ojcze Nasz
 Zdrowaś Maryjo
 Chwała O
cu
 Św. Janie od Krzyża, módl się za nami! 

W poszukiwaniu… 
- /KK/ Moje dwa poprzednie pytania miały zmierzać do zastanowienia się nad 
wynikami Raportu Pew Research Center który badał religijność w 108 krajach świata
a jego założeniem było sprawdzenie religijności w dwóch grupach wiekowych
lat i po 40. Jego wyniki mówią, że Polska odnotowala największy spadek religijności 
między generacjami ze wszystkich państw. Jeśli uwzględnia się modlitwę osobistą 
jesteśmy na drugim mejscu, większy spadek miała tylko Japonia. 
pokazuje, że Polska laicyzacja jest wyjątkowa w porównaniu do innych krajów bo 
mamy praktykujących niewierzących. Masz może jakąś reflek
skuteczniej w przyszłości przekazać Ewangelię kolejnym pokoleniom
- /DZ/ Po pierwsze zawsze ostrożnie podchodzę do wyników takich raportów. Szczególnie 
dlatego, że kwestia wiary jest bardzo intymną sprawą dla większości osób. Czasem 
oddzielamy religijność od wiary. Udział w nabożeństwach, pielgrzymki, niedzielna 
eucharystia są przecież głównie wyrazem naszej wiary. Pewnie nie każdy z nas jest w pełni 
świadomy wszystkich części mszy, czy doskonale rozumie każdą prawdę wiary. Jednak 
w człowieku religijnym na pewno jest przynajmniej iskra wiary. A teraz odpowiadając wprost 
na pytanie. Pierwszym sposobem jest najpierw dobre poznanie Ewangelii, czyli dążenie do 
odkrycia prawdy o Bogu, którą uczy nas Kościół. Później przekładanie każdego dnia słów 
Pisma na codzienne życie. Po trzecieO zostanie nam tylko oglądanie owoców. Ale jest 
jeszcze jedna kwestia. Pan Bóg ma swoje drogi i swoje sposoby. Analizując historię 
Kościoła można zauważyć, że wiara rosła często, gdy świat chciał ją na siłę zwalczyć. 
Największym zasiewem chrześcijan była krew męczenników. Co Bóg dla nas przygotował? 
Nie wiemy. Na pewno nas powołał do Miłości i przekazywania tej Miłości dalej. Troszczmy 
się o następne pokolenia, by przekazać im moc wiary. Na koniec, dla mobilizacji zostawiam 
fragment Księgi Syracha: „Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według 
następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, 
pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to 
trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała 
ich nie będzie wymazana. Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. 
Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.” I jeszcze na zakończenie 
nie zapomnijmy pomodlić się za tych, którzy nam przekazali wiarę. Podziękujmy przodkom 
za naszą wiarę.  
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Boży człowiek… - bł. Joanna z Azy
Joanna urodziła się w kastylijskiej miejscowości Aza w XII w. 
Była córką wielkiego marsza
dziła z rodu Aza. Wyszła za mąż za Feliksa Guzmana, kt
remu urodziła czworo dzieci. Syn Antoni został kapłanem 
diecezjalnym i poświęcił życie słu
nież został kapłanem, a Kościół uznaje go z
go. Dominik, założyciel zakonu dominikanów, uznany został 
za świętego. Czwartym dzieckiem F
ka, której imienia ani dalszych losów niestety nie znamy.
anna była cnotliwa, rozważna i pełna współczucia dla bie
nych. Niewiele wiadomo o jej życiu poza tym, że wychowała 
synów na świętych ludzi, a własną pobożnością i przykładem 
troski o najuboższych umacniała dzieci w wierze.
gend dominikańskich głosi, że kiedy J
z Dominikiem, miała proroczy 
z palącą się pochodnią w pysku. Pochodnia zataczała okręgi 

wokół kuli ziemskiej, rozpalając na niej ogień. Sen ów miał oznaczać, że dziecko, które się 
z niej narodzi, będzie wielkim człowiekiem, dzięki któremu ogień Bożej miło
ziemi. Joanna zmarła w opinii świętości w Caleruega w Hiszpanii około roku 1200. 

Modlitwa... 
„Wszechmogący Boże, zabierz ode mnie wszelkie pyszne myśli, wszelkie pragnienia mojej 
własnej chwały, wszelką zazdrość, wszelką chciwość, 
wszelkie uczucia gniewu, wszelką żądzę zemsty, wszelkie pragnienie albo radość z ni
szczęścia innych, wszelką przyjemność z doprowadzania ich do złości i gniewu, wszelkie 
zadowolenie z zarzutów lub ze znieważania kogokolwi
A we wszystkich moich czynach i we wszystkich moich słowach, i we wszystkich moich m
ślach obdarz mnie, dobry Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpl
wym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym, ta
Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i żarliwą miłość; taką miłość do Ci
bie, dobry Boże, która przewyższałaby nieporównanie miłość siebie samego, abym nie k
chał niczego, co mogłoby Ci się nie podobać, lec
w Tobie".                                                                                                          

Zamyśl się… 
„Kto głosi kazania dlatego, aby tu 
otrzymać pochwałę lub wynagrodzenie, 
niewątpliwie pozbawia się wiecznej na-
grody.”    /Św. Grzegorz Wielki, papież/  

Uśmiech
W przedziale podr
sie
sić syna, ż
ziu, przesta

Coś dla ducha… 
„Nadzieja świata

„Świat jest miejscem zepsutym, pełnym ludzi agresywnych i 
nych sytuacji. Nie w taki sposób go stworzyłem. Ale od kiedy człowiek stracił łaskę, którą 
obdarowałem go na początku, świat ogarnęły wszelkiego rodzaju zepsucia (smutek, nędza, 
cierpienie, ból i śmierć). Przez Jezusa Chrystusa przyszła nadzieja odnowienia
co zepsute. Teraz ty, krocząc za Jezusem, jesteś nadzieją świata. Jesteś rękami, stopami 
i sercem Chrystusa na ziemi. A serce Chrystusa uzdrawia świat i uświęca wszystko, czego 
się dotknie. Niech cię nie zniechęcą przeciwności, które zdają s
możesz zbawić świata samodzielnie w jeden dzień. Możesz to robić stopniowo. Mając w s
bie Mojego Ducha, powoli możesz dokonać zmian: jeden dzień, jedno serce, jedno ży
                                                                                                                        

 

bł. Joanna z Azy (2 sierpnia) 
Joanna urodziła się w kastylijskiej miejscowości Aza w XII w. 

wielkiego marszałka Kastylii Don Garcia, pocho-
dziła z rodu Aza. Wyszła za mąż za Feliksa Guzmana, któ-

mu urodziła czworo dzieci. Syn Antoni został kapłanem 
diecezjalnym i poświęcił życie służbie chorym. Manes rów-
nież został kapłanem, a Kościół uznaje go za błogosławione-

minik, założyciel zakonu dominikanów, uznany został 
za świętego. Czwartym dzieckiem Feliksa i Joanny była cór-
ka, której imienia ani dalszych losów niestety nie znamy. Jo-
anna była cnotliwa, rozważna i pełna współczucia dla bied-

Niewiele wiadomo o jej życiu poza tym, że wychowała 
synów na świętych ludzi, a własną pobożnością i przykładem 
troski o najuboższych umacniała dzieci w wierze. Jedna z le-
gend dominikańskich głosi, że kiedy Joanna była w ciąży  
z Dominikiem, miała proroczy sen, w którym zobaczyła psa  
z palącą się pochodnią w pysku. Pochodnia zataczała okręgi 

jąc na niej ogień. Sen ów miał oznaczać, że dziecko, które się  
z niej narodzi, będzie wielkim człowiekiem, dzięki któremu ogień Bożej miłości zapłonie na 

Joanna zmarła w opinii świętości w Caleruega w Hiszpanii około roku 1200.  

Wszechmogący Boże, zabierz ode mnie wszelkie pyszne myśli, wszelkie pragnienia mojej 
własnej chwały, wszelką zazdrość, wszelką chciwość, obżarstwo, lenistwo i lubieżność, 
wszelkie uczucia gniewu, wszelką żądzę zemsty, wszelkie pragnienie albo radość z nie-
szczęścia innych, wszelką przyjemność z doprowadzania ich do złości i gniewu, wszelkie 
zadowolenie z zarzutów lub ze znieważania kogokolwiek będącego w nieszczęściu i niedoli. 
A we wszystkich moich czynach i we wszystkich moich słowach, i we wszystkich moich my-
ślach obdarz mnie, dobry Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpli-
wym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym, tak abym zakosztował Ducha Świętego. 
Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę, mocną nadzieję i żarliwą miłość; taką miłość do Cie-
bie, dobry Boże, która przewyższałaby nieporównanie miłość siebie samego, abym nie ko-
chał niczego, co mogłoby Ci się nie podobać, lecz wszystko, co kocham, abym kochał  

                                                                                                           /Thomas More/ 

Uśmiech 
W przedziale podróżny zwraca sie do nieznajomej 
siedzącej naprzeciwko: - Czy mogłaby pani popro-
sić syna, żeby przestał mnie przedrzeźniać? - Ka-
ziu, przestań sie zachowywać jak idiota! 

Nadzieja świata” 

Świat jest miejscem zepsutym, pełnym ludzi agresywnych i - wydawałoby się - beznadziej-
nych sytuacji. Nie w taki sposób go stworzyłem. Ale od kiedy człowiek stracił łaskę, którą 
obdarowałem go na początku, świat ogarnęły wszelkiego rodzaju zepsucia (smutek, nędza, 
cierpienie, ból i śmierć). Przez Jezusa Chrystusa przyszła nadzieja odnowienia wszystkiego, 
co zepsute. Teraz ty, krocząc za Jezusem, jesteś nadzieją świata. Jesteś rękami, stopami  
i sercem Chrystusa na ziemi. A serce Chrystusa uzdrawia świat i uświęca wszystko, czego 
się dotknie. Niech cię nie zniechęcą przeciwności, które zdają się być nie do pokonania. Nie 
możesz zbawić świata samodzielnie w jeden dzień. Możesz to robić stopniowo. Mając w so-
bie Mojego Ducha, powoli możesz dokonać zmian: jeden dzień, jedno serce, jedno życie...”             

                                                                                 /Andy Cloninger/ 


