
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Poniedziałek 17.08  św. Jacka (wspomnienie)  - RELIKWIE  

18
00

 1) + Helenę Bedlę od córki Elżbiety z rodziną 

        2) W 90 r. ur. Janiny Kuty - Msza Św.  dziękczynna - zam.  syn Henryk z r. 

18
30

 + Józefa Zychowicza (r.  śm.) 

Wtorek 18.08 bł. Sancji Szymkowiak (wspomnienie) - RELIKWIE 
18

00 
1) + Stefana, Janinę, Józefa Gubałów, Edwarda Śmietanę, Łukasza Stachurę, Marcina 

Sołtysa - z int. Aliny z mężem  

       2) + Helenę Bedlę od wnuczki Moniki 

18
30 

+ Agnieszkę Duchniak (16 r. śm.) -zam.  rodzice i dzieci  

Środa 19.08 Dzień Powszedni   
18

00 
1) + Stanisława i Genowefę Zawiasa  

       2) + Helenę Bedlę od wnuczka Krzysztofa z rodziną 

18
30

 + Stanisławę Korban - zam.  r.  Tetelewskich  

Czwartek 20.08 św. Bernarda (wsp.) 
18

00
 1) + Jana (r. śm), Annę Jędrochow  

        2) + Helenę Bedlę od rodziny Ignacaków z Szańca 

18
30 

+ Stanisławę Korban - zam. Agnieszka i Amelia Król  

Piątek 21.08 św. Piusa X (wsp.) 
18

00 
+ Józefa Zegadło - zam. chrześnica Teresa  

19
00

 + Fryderyka Woźniczko - od uczestników pogrzebu  

Sobota 22.08 Najświętszej Maryi Panny Królowej (wsp.) 
17

00
 ŚLUB: Karol Lurzyński i Patrycja Wojcieszyńska 

18
00 

1) + Irenę Golę (r. śm) 

       2) + Helenę Bedlę od wszystkich dzieci, wnuków i prawnuków 

18
30

 + Waldemara Kasperka od sołtysa z Brzezin 

Niedziela 23.08 XXI Niedziela Zwykła 
8

00 
1) za Parafię 

      2) + Helenę Bedlę od syna Leszka z żoną 

10
00

  W 40 r. ślubu Bożeny i Henryka Czwartos - o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz 

dla dzieci z rodzinami  

12
00 

 o błogosławieństwa dla Eryka Szałasa przyjmującego chrzest  

16
00 

+ Bogdana, Zdzisława, Genowefę, Stanisława Szałasów, Krystynę Kasperek  
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 XX Niedziela Zwykła 
16 sierpnia 2020 r. Nr 38 (612) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Iz 56, 1. 6-7 
             Rz 11, 13-15. 29-32 
Ewangelia: Mt 15, 21-28 
Jezus podążył w okolice Ty-
ru i Sydonu. A oto kobieta 
kananejska, wyszedłszy  
z tamtych stron, wołała: 
«Ulituj się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Moja córka 
jest ciężko nękana przez 
złego ducha». Lecz On nie 
odezwał się do niej ani sło-
wem. Na to podeszli Jego 
uczniowie i prosili Go: «Od-
praw ją, bo krzyczy za na-

mi». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izrae-
la». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: 
«Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, 
Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej 
odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od 
tej chwili jej córka była zdrowa. 

Kazanie espresso… 
Paweł Apostoł do współzawodnictwa pragnie pobudzić innych. Czyżby nie chciał być naj-
lepszym, najbliższym Bogu, najdoskonalszym – na miarę stworzenia? Zapewne chciałby. 
Czy pragnąłby, by inni byli takimi? – niewątpliwie tak! Postawa ta wydaje się wewnętrznie 
sprzeczna, ale taką nie jest. Apostoł pragnie rywalizacji w dążeniu do Chrystusa. Nie po to 
jednak, by innym pokazać swą wielkość, nie po to też, by inni mogli wynosić się nad bliź-
nich. Owo współzawodnictwo mobilizuje do całościowego rozwoju człowieka. Jeśli chcę być 
świętym – pragnę, by inni mogli wynosić się nad bliźnich. Owo współzawodnictwo mobilizu-
je do całościowego rozwoju człowieka. Jeśli chcę być świętym – pragnę, by inni również 
świętymi byli; jeśli prawdziwie pragnę być blisko Boga – chcę, by inni nie byli daleko. Wza-
jemna dobra rywalizacja wspomaga nas w rozwoju. Dotyczy to zarówno życia cielesnego 
jak i duchowego. Gdy więc prawdziwie zbliżam się do Boga, jestem wolny od zazdroszcze-
nia innym ich duchowych osiągnięć.                                                                    /o. J. Bocian/ 
 

„Panie Ty jesteś źródłem miłosierdzia  
i niezbadaną głębią łaskawości.” 

 

 
 

Extra… 
× 17.08.1877r.  – uruchomiono kolej nadwiślańską.  
× 19.08.1901 r. – poświęcono krzyż  na Giewoncie.  

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj na sumie ks. Marek będzie sprawował Mszę św. w intencji Ojczyzny jako dziękczy-
nienie za odzyskaną niepodległość. Będziemy modlili się w intencji tych, którzy zapłacili 
najwyższą cenę oddając swoje życie. Po Mszy św. nastąpi przejście na apel pamięci i po-
święcenie tablicy na obelisku usytuowanym obok Świetlicy przy fontannie. 
▪ Komunikat ks. biskupa: 
"Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi duszpasterzami, potężna eksplozja materiałów wybu-
chowych w Libanie i jego tragiczne skutki domagają się naszej solidarności modlitewnej  
i materialnej. Czynię swoim „Apel” Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i ogłaszam niedzielę 16 sierpnia br. Dniem so-
lidarności z mieszkańcami Bejrutu. Do modlitwy powszechnej dołączmy wezwanie za żywe  
i zmarłe ofiary tragedii, a przed kościołami zorganizujmy zbiórkę pieniężną na rzecz po-
szkodowanych. Niech poczucie chrześcijańskiego obowiązku pomocy drugiemu człowieko-
wi, który znalazł się w potrzebie, przynagli nas do realizacji ewangelicznego nakazu miłości 
bliźniego. Z darem błogosławieństwa i modlitwą".                 Wasz Biskup † Jan Piotrowski. 

▪ Zgodnie z apelem ks. biskupa i zapowiedzią sprzed tygodnia będziemy mogli dzisiaj złożyć 
ofiarę do puszki ustawionej przed kościołem na pomoc ofiarom tragedii wybuchu w Libanie. 
▪ W tym tygodniu przeżywamy wspomnienie: 
- w poniedziałek -   św. Jacka, kapłana, - msza św. z relikwiami 
- we wtorek – bł. Sancji Szymkowiak – msza św. z relikwiami 
- w czwartek - św. Bernarda, opata i doktora K-ła, 
- w piątek - św. Piusa X, papieża, 
- w sobotę - NMP Królowej. 
▪ W piątek o godz. 18 będzie sprawowana Msza św. wotywna, a po niej Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego jak w każdy 3 piątek miesiąca. 
▪ W sobotę o godz. 19 przygotowanie przed chrztem. 
▪Dzieci oczekujące na przyjęcie I Komunii św. 5 września, proszę o wykorzystanie czasu  
i dokonanie ostatnich powtórzeń pytań katechizmowych, znajomości przystąpienia do spo-
wiedzi i ciągłej troski o pogłębianie modlitwy, by przygotować serce do spotkania z żywym, 
prawdziwym Bogiem. Niech I Komunia św. nie będzie zewnętrznym obrzędem i epizodem  
w życiu dziecka. W tym trudnym, niebezpiecznym i nietypowym przygotowaniu proszę ro-
dziców o zaangażowanie, wzięcie odpowiedzialności za duchowy rozwój swoich pociech. 
Zaplanujcie drodzy rodzice bezpieczne przyjęcie rodzinne. Zaplanujcie przyjęcie bez napo-
jów alkoholowych. Niech to będzie świętowanie spotkania wspaniałego gościa Jezusa Chry-
stusa obecnego w sercu dziecka i najbliższej rodziny. 
▪ Rodziców i dzieci I Komunijne zapraszam na spotkanie w przyszłą niedzielę po Mszy św.  
o godz.10. 
▪ Zapowiedzi: 
-Ireneusz Woźniak z naszej Parafii i Aleksandra Cichoń z Parafii w Jędrzejowie. Zapowiedź 
1. Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody mogące zaistnieć między tymi osobami obowiązany jest 
powiadomić duszpasterzy. 
▪ Chciałbym serdecznie podziękować Józefowi Znojowi za użyczenie koparki, Tomaszowi 
Wojcieszyńskiemu za użyczenie samochodu i osobom, które pomogły przy wywiezieniu od-
padów z cmentarza. 
▪ Dziękuję osobom, które wykonały piękne wieńce dożynkowe. Ileż to pracy wymaga, aby 
poprzez wcześniejsze przygotowanie zbóż i kwiatów i całej konstrukcji, przez pracochłonne 
uwicie i udekorowanie każdego elementu, aż po nadanie ostatecznego kształtu. 
▪ Dziękuję za przygotowanie pięknej asysty przy procesji z Najświętszym Sakramentem  
w naszą uroczystość odpustową. 
▪ Dziękuję za wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu wokół cmentarza. 
▪ Dziękuję osobom z Kowali, które domyśliły się i posprzątały kościół nie w sobotę na nie-
dzielę, ale w piątek na sobotni odpust i dzisiejszą niedzielę:  Pracowali: Pabian Grażyna  
i Wiesław, Pabian Grażyna i Bogusław. Na przyszły tydzień proszę kolejne rodziny. 
  

Boży człowiek… - bł. Augustyn Anioł Mazzinghi (17 sierpnia) 
Augustyn Mazzinghi urodził się we 
Florencji (Włochy) przed rokiem 1386 (w 
niektórych źródłach można znaleźć rok 
1377). Był członkiem wpływowej rodziny 
Agostini. Około 1413 r. został karmelitą we 
Florencji. Był jednym z pierwszych synów 
tzw. reformy mantuańskiej. Była ona 
odpowiedzią na kryzys, dotykający zakon 
karmelitański na przełomie XIV i XV wieku. 
Pierwszy trwały ruch reformistyczny 
rozpoczął się ok. 1423 r. w klasztorach Le 
Selve pod Florencją, Gironde w Szwajcarii 
oraz Mantui, która stała się centrum tego 
ruchu i dała mu nazwę. W 1516 r. 
kongregacja mantuańska liczyła 31 
klasztorów. Sześciokrotnie wikariuszem tej 
kongregacji był bł. Baptysta Spagnoli. 
Augustyn po przyjęciu święceń kapłańskich 

wykładał teologię, był także przeorem w kilku klasztorach. Zasłynął jako kaznodzieja, 
głosząc kazania w czasie Wielkiego Postu na ulicach Florencji w latach 1431-1434 i w 1436 
r. Jak przekazali jego współbracia, pewnego razu, kiedy karmelita głosił jedno z takich 
kazań, z jego ust zaczęły spadać róże i inne kwiaty. Wtedy pojawili się przy nim dwaj 
aniołowie, którzy spletli z tych kwiatów koronę i nałożyli ją na jego głowę. Zmarł 17 sierpnia 
1438 roku. Jego kult zatwierdził papież Klemens XIII w dniu 7 marca 1761 roku. Od 1930 r. 
jego relikwie doznają czci w ołtarzu kościoła karmelitów we Florencji. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Życie marynarza, rybaka oraz ich rodzin jest bardzo ciężkie, czasami jest ono związane  
z przymusową pracą lub przebywaniem w odległych portach. Konkurencja ze strony rybo-
łówstwa przemysłowego i zanieczyszczeń jeszcze bardziej utrudnia ich pracę. Bez ludzi mo-
rza, wiele części świata cierpiałoby z powodu głodu. Módlmy się za wszystkich tych, którzy 
pracują i żyją z morza,  w tym za marynarzy rybaków i ich rodziny.          /papież Franciszek/  

Zamyśl się… 
„Taktyka diabła polega na tym, żebyśmy tracili czas.”              /Marie-Domeniqe Philippe OP/ 

Uśmiech 
Poróżnieni małżonkowie zdali się na sąd rabinacki. - Dlaczego podrapałaś męża? – gromi 
rabin żonę. - Czyż nie wiesz, że mąż to głowa rodziny? - Wojownicza małżonka spuszcza 
oczy i pyta: - Rabbi, a nie wolno się czasami podrapać po głowie? 

Coś dla ducha… 
„Ziemniaki młode stare i sadzeniaki” 

Stary ziemniak z kościelnej ławki chce, by o niego dbano, lecz sam nie umie troszczyć się  
o innych. Chce, by go odwiedzano, lecz sam nie chodzi w odwiedziny. Chce korzystać ze 
studiów biblijnych, lecz studiowanie pozostawia innym. Stary kościelny ziemniak pilnie odno-
towuje uchybienia innych, ale przeoczy własne. Nie tylko zapomniał, jaki był kiedyś, ale i nie 
widzi, kim mógłby się jeszcze stać. Młode ziemniaki zmieniają się w stare, gdy przestają się 
rozwijać i tylko wegetują. Ale stare mogą zmienić się w sadzeniaki, jeśli wydostaną się  
z własnej skóry, umrą dla siebie i zakiełkują na nowo.”                    /Wielebny George White/ 

 


