
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek  12.08 Dzień Powszedni    
1800  + Wincentego i Mariannę Bedlów   
1830  + Stanisława Szałasa z int. żony 
Wtorek  13.08 Dzień Powszedni  

1800 +  Tomasza Litwina od kolegów i koleżanek z SP 
2000 W 5 r. ur. Zofii Zawadzkiej o Boże bł. i potrzebne łaski 
Środa  14.08 Dzień Powszedni  REL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE  
1800 1) + Mirosława Kozłowskiego, Ewelinę Jabczyk, Józefa i Edwarda Brzozów, Kazi-
mierza Bałę; 2) + Ryszarda Kowalskiego; 3) + Stefana, Damiana Szymkiewiczów i Kry-
stynę Wierzbicką; 4) + Franciszkę i Władysława Piotrowskich, Katarzynę Bronisława 
Klimczak; 5) Dziękczynna z okazji 89 urodzin Janiny Kuty zam. syn Henryk z żoną  
i dziećmi;  6) + Helenę (50 r. śm.), Józefa Woźniaków; 7) O Boże bł. dla sióstr i braci  
z kółka różańcowego św. Maksymiliana z Kowali i o wieczne zbawienie dla zmarłych; 8) 
+ Stefana Gubałę, Edwarda Śmietanę, Łukasza Stachurę, Marcina Sołtysa, Józefa i Janinę 
Gubałę zam. córka Alina z rodziną; 9) w 70 r. urodzin Zofii o zdrowie i opiekę Matki Bo-
żej z int. męża i córek z rodzinami; 10) + Marię i Wojciecha Domagałów i zm. z r. Doma-
gałów oraz Anielę, Stanisława Wieczorków z int. rodziny; 11) + Mariana Szotę (6 r. śm.);  
12) + Mariannę Bętkowską, Bronisławę i Józefa Czupryńskich, Teresę Lalkę;  
13) o uzdrowienie z nałogu pijaństwa pewnych osób; 14) + Ryszarda, Tomasza Kobier-
skich, Jana, Annę Jędrochów; 15) O Boże bł. i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy na 
każdy dzień dla Bogdana z racji 65 urodzin;  16) + Franciszka, Zdzisława, Stanisława Ku-
tów z int. rodziny z Nidy; 17) o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla męża Mirka zam. żona  
z dziećmi; 18) + Mariannę, Stefana Wojdów, Kazimirę Kubicką i Stanisława Bedlę;  
19) + Andrzeja Znoja, Stanisłwa Szałasa zam. Baranowie z Nidy; 20) + Henryka i Marian-
nę Metrykę (w r. śm.); 21) + Janinę (w r. śm.) i Stanisława Piątek 22) + Andrzeja Znoja  
z int. sąsiadów Januszków; 23) + Genowefę, Jana, Zdzisława Brozów, Wandę, Piotra Pę-
dzików i dziadków Sołtysów  
Czwartek 15.08 Dzień Powszedni  

800 + Mariana i Mariannę, Piotra Piotrowskiego  
1000  + Genowefę i Józefa Plewów z int. córki Wandy z rodziną  
1200  1) za Parafię  
         2) w int. Rodzin przyjmujących Relikwie Krzyża Św. z Kowali 
1600 + Mariannę, Wiktora i zm. z rodziny Brzozów z int. syna 
Piątek 16.08 Dzień Powszedni   

1800 + Mariana (r. śm.), Anielę Wieczorek, Mariannę, Jana, Stefanię, Piotra Metryków  
i zm. księży którzy pracowali w tej parafii z int. r. Metryków  
Sobota 17.08 Dzień Powszedni  REL. ŚW. JACKA  

1600 Ślub: Karolina Osman i Szymon Bugajski  
1800 + Zbigniewa Gawiora i zm. z rodziny Rabiejów zam. rodzina  
Niedziela 18.08 Niedziela REL. BŁ. SANCJI SZYMKOWIAK 
800 + Władysława (r. śm.), Mariannę Gruszczyńskich, Annę i Anetę Bekier   
1000 + Janinę (6 r. śm), Henryka, Bogusława Kurtków i zm. z rodziny Łysaków i Franko-
wiczów z int. Łysaków   
1200   + Józefa Zychowicza w r. śm. 
1600  za Parafię 

 

  

 

 

 

 XIX Niedziela Zwykła 
11 sierpnia 2019 r. Nr 37 (559) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Mdr 18, 6-9 / Hbr 
11, 1-2. 8-12 
Ewangelia: Łk 12, 35-40 
Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: «Niech będą 
przepasane biodra wasze  
i zapalone pochodnie.  
A wy bądźcie podobni do 
ludzi oczekujących swego 
pana, kiedy z uczty wesel-
nej powróci, aby mu zaraz 
otworzyć, gdy nadejdzie  
i zakołacze. Szczęśliwi owi 
słudzy, których pan zasta-
nie czuwających, gdy na-
dejdzie. Zaprawdę, powia-
dam wam: Przepasze się  
i każe im zasiąść do stołu,  
a obchodząc, będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, 
czy o trzeciej straży przyj-
dzie, szczęśliwi oni, gdy 
ich tak zastanie. A to ro-
zumiejcie, że gdyby go-
spodarz wiedział, o której 
godzinie przyjść ma zło-
dziej, nie pozwoliłby wła-
mać się do swego domu. 

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie». 

Kazanie espresso… 
„Każde zadanie społeczne jest połączone z wielką odpowiedzialnością. Ta odpowiedzial-
ność jest pewnym ciężarem, który utrudnia życie. Żadne pieniądze i żadne przywileje nie są 
w stanie zrównoważyć ciężaru odpowiedzialności. Poziom życia społecznego zależy od od-
powiedzialności ludzi, którzy to społeczeństwo tworzą.”                                  /ks. E. Staniek/ 
 

Błogosławiony Karolu do Foucauld  
módl się za nami! 

 
 



 

A w parafii… 
▪ W ostatnim czasie przy przebudowanych schodach do kościoła od strony południowej zo-
stała zamontowana nowa poręcz. 
▪ W czwartek w naszej parafii uroczystość odpustowa – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny. Zachęcamy do skorzystania ze skarbca odpustów Kościoła przez udział w tym cza-
sie w sakramentach pokuty i pojednania oraz eucharystii. Suma odpustowa o godz. 12.00 
podczas, której ks. Dariusz Węgrzyn wprowadzi relikwie bł. Karola de Foucaulda. Zachęca-
my do zaangażowania w przygotowanie procesji, szczególnie prosimy panów do niesienie 
baldachimu i latarni. Po mszach zapraszamy dzieci i młodych duchem na lody z okazji od-
pustu. 
▪ W tym tygodniu: wtorek nabożeństwo fatimskie, środa nabożeństwo do MB Nieustającej 
Pomocy i wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe, piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Boże-
go, sobota wspomnienie św. Jacka Odrowąża, niedziela wspomnienie bł. Sancji Szymko-
wiak. 

Extra… 
× 12.08 - Międzynarodowy Dzień Młodzieży 
× 13.08 - Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 
× 14.08 - Dzień Energetyka 

Z Watykańskiej Ziemi… 

„Jakiś czas temu wyraziłem biskupom włoskim swój niepokój, że w wielu regionach nasi 
księża czują się wyśmiewani i „obwiniani” z powodu przestępstw, których nie popełnili, i po-
wiedziałem, że muszą oni znaleźć w swoim biskupie starszego brata i ojca, który by doda-
wał im otuchy w tych trudnych czasach, pobudzał ich i wspierał w drodze. Jako starszy brat  
i ojciec ja też chcę być blisko, przede wszystkim, aby wam podziękować w imieniu świętego, 
wiernego ludu Bożego za wszystko, co od was otrzymuje i z mej strony zachęcić was do 
odnowienia tych słów, które Pan wypowiedział tak czule w dniu naszych święceń i które sta-
nowią źródło naszej radości: „Już was nie nazywam sługami [K], ale nazwałem was przyja-
ciółmi” (J 15, 15) Jestem przekonany, że o ile jesteśmy wierni woli Bożej, to czasy kościel-
nego oczyszczenia, których doświadczamy, uczynią nas bardziej radosnymi i prostymi,  
a w niedalekiej przyszłości będą bardzo owocne. „Nie zniechęcajmy się! Pan oczyszcza 
swoją Oblubienicę i nawraca nas wszystkich do siebie. Sprawia, że doświadczamy tych 
prób, abyśmy zrozumieli, że bez Niego jesteśmy prochem. Ocala nas od obłudy, od ducho-
wości pozorów. Tchnie swego Ducha, aby przywrócić piękno swojej Oblubienicy, pochwy-
conej na rażącym cudzołóstwie. Warto, abyśmy dziś wzięli 16 rozdział Ezechiela. Mówi on  
o historii Kościoła. Każdy z nas może powiedzieć: to moja historia. A w końcu, ale poprzez 
twój wstyd, nadal będziesz pasterzem. Nasza pokorna skrucha, która trwa milcząco pośród 
łez w obliczu potworności grzechu i niezgłębionej wielkości Bożego przebaczenia, to ona, ta 
pokorna skrucha jest początkiem naszej świętości” Pewnego dnia wypowiedzieliśmy „tak”, 
które zrodziło się i dorastało w łonie wspólnoty chrześcijańskiej dzięki tym „świętym z są-
siedztwa”, którzy ukazali nam z prostą wiarą, jak wiele jest warte oddanie wszystkiego dla 
Pana i Jego Królestwa. „Tak”, którego zasięg miał i będzie miał nieoczekiwaną transcen-
dencję, a wiele razy nie będziemy w stanie wyobrazić sobie wszystkiego, co ono było i jest 
w stanie zrodzić. Dobrze, gdy starszy kapłan jest otoczony i odwiedzany przez tych malu-
chów – którzy teraz stali się dorosłymi – a których na początku swej posługi ochrzcił i którzy 
przychodzą z wdzięcznością, by mu przedstawić swoją rodzinę! Tam odkryliśmy, że zostali-
śmy namaszczeni, aby namaszczać, a namaszczenie Boga nigdy nie zawodzi i sprawia, że 
mówię wraz z Apostołem: „nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was” (Ef 1, 16) i ca-
łe dobro, które uczyniliście.” 

 /papież Franciszek do kapłanów w dniu Św. Jana Marii Vianeya/ 
 

Boży człowiek… - bł. Izydor Bakanja (12 sierpnia) 
Bakanja urodził się ok. 1885 r. w Bokendela (obecnie w De-
mokratycznej Republice Konga). Pochodził z plemienia Bo-
anga, z wielodzietnej rodziny ubogich rolników. Jako mło-
dzieniec udał się do odległej miejscowości Mbandaka. Tam 
podjął pracę w jednej z kolonizacyjnych firm budowlanych. 
Nawiązał kontakt z misjonarzami z Belgii. 6 maja 1906 r. 
przyjął chrzest i nowe imię   Izydor. Przyjął także szkaplerz 
karmelitański. Z uwagi na podeszły wiek rodziców Izydor po-
wrócił do domu, a potem do Busiry, gdzie podjął pracę  
w spółce handlowej. Wkrótce przeniósł się ze swym praco-
dawcą do Ikili. Tam zmienił pracodawcę. Nowy pracodawca 
był ateistą. Nie pozwalał służbie na noszenie jakichkolwiek 
oznak religijnych oraz na wypełnianie praktyk. Na tym tle ro-
dziły się poważne konflikty z pracownikami. Za odmowę zdję-

cia szkaplerza, za głoszenie Ewangelii i namawianie innych pracowników do przyjęcia 
chrztu, Izydor został dwukrotnie wychłostany; przy drugiej serii użyto bicza zakończonego 
gwoździami. Był to początek jego męczeńskiej, sześciomiesięcznej agonii, spowodowanej 
infekcją ran. Zmaltretowanego, konającego i porzuconego w lesie Izydora przewiózł do po-
bliskiej wioski (Ngomb'Isongu) inspektor plantacji kauczuku, powierzając go opiece miej-
scowych chrześcijan. Izydor Bakanja zmarł mając ok. 24 lat w dniu 8 lub 15 sierpnia 1909 r.  

Znalezione… 
„Przeczytałem niedawno w pewnej branżowej publikacji, że z pośród 100 największych sieci 
dyskontowych działających w 1976 roku zniknęło już 76. (K) Błyszczeli jasno przez pewien 
czas, a później ich gwiazda bladła. Zacząłem się zastanawiać, co sprawiło, że wypadli z gry 
a my ciągle szliśmy do przodu. Wszystko sprowadza się do braku troski o klientów, 
nieprzykładania uwagi do własnych sklepów, a w rzeczywistości te firmy które poniosły 
porażkę, nigdy nie starały się zadbać o swoją ekipę. Jeśli chcesz, żeby twoi pracownicy 
odpowiednio traktowali klientów to musisz być pewien, że dbasz o pracowników.(K) 
Czasem pytają mnie, dlaczego dzisiaj kiedy Wal-Mart odniósł taki sukces, kiedy jesteśmy 
firmą wartą ponad 50 miliardów dolarów mielibyśmy dalej tak pilnować wydatków? To 
proste: bo wierzymy w wartość dolara. Istniejemy po to by oferować wartościowe produkty 
naszym klientom. Co oznacza, że oprócz jakości towarów i dobrej obsługi musimy 
oszczędzać dla nich pieniądze. Ilekroć Wal-Mart wydaje jednego dolara bez sensu, jest to 
dolar z kieszeni naszych klientów.”  
                               /Sam Walton twórca firmy która zatrudnia ponad 2 miliony pracowników/ 

Zamyśl się… 
„Istnieją tylko dwie tragedie: 
pierwsza polega na tym, że 
nie osiąga się tego, co się 
zamierzyło, druga, że się to 
osiąga. Ale tylko ta druga 
jest tragedią prawdziwą”         
                       /Oscar Wilde/  

Uśmiech 
Po zbadaniu i wypytaniu pacjenta lekarz oświadcza: 
- Mój panie, skoro zjadł pan dwa talerze zupy pomidorowej, 
pół gęsi z kartoflami i kapustą, talerz grzybów duszonych, 
dwa sznycle, trzy filiżanki czarnej kawy z pięcioma kawałkami 
tortu, to nic dziwnego, że pan później nie miał apetytu. - Kie-
dy ja, panie doktorze, i przed jedzeniem tez nie miałem ape-
tytu... 

Coś dla ducha… 
„Pozwólcie dzieciom przychodzić do  Mnie” 

„Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie.” Nieraz dzieci przynosi 
się do kościoła, przywozi w wózkach albo samochodami. Pan Jezus chciał, aby same przy-
chodziły do Niego. Nóg nie można przynieść, ale to one same mogą prowadzić dziecko do 
Jezusa.”                                                                                                   /ks. Jan Twardowski/ 

 


