
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
Poniedziałek 16.08 Dzień Powszedni  
1800 + Annę i Franciszka Kowalskich zam. syn z Woli Morawickiej 
1830 + Cecylię Korban od Zespołu Łabecanki 
Wtorek 17.08 św. Jacka (wsp.)  - RELIKWIE
1800 + Mariana Malickiego (15 r. śm.) z int. córki 
1830 + Józefa Zychowicza (r. śm.) i za zm. z r. Zychowiczów i Wiejasów 
Środa 18.08 bł. Sancji Szymkowiak (wsp.)  - RELIKWIE
1800 1) + Stefana, Jerzego Krawczyków, Stanisława Pietszczyka i zm. z r. Krawczyków 
i Pietszczyków zam. rodzina 2) + Franciszkę, Romana Lachów i Mieczysława Wojcieszyń-
skiego  3) + Kazimierę Kubicką, Mariannę, Stefana Wojdów i Stanisława Bedlę zam. ro-
dzina  4) W 30 r. ur. Łukasza Kowalskiego o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
od żony i dzieci  5) + Mariannę Zegadło od r. Lużyńskich i Kitlińskich  6) + Irenę Kaspe-
rek od wolontariuszy Diecezjalnego Centrum Wolontariatu 7) + Bogusława Krzyszkow-
skiego od chrzestnej  8) + Genowefę Kowalską od syna Czesława z rodziną 9) + Tadeusza
Metrykę zam. koleżanki z pracy córki 10) + Zdzisława, Władysławę, Stanisława Frankowi-
czów 
1900 +  Zbigniewa Gawiora  
Czwartek 19.08 Dzień Powszedni
1800 + Cecylię Korban zam. rodzina Kordyszów z Oławy  
1830 + Stanisława Golę od wnuczki Magdy z synem
Piątek 20.08 św. Bernarda, opata i doktora Kościoła (wsp.)
1800 + Tadeusza Kija 
1900 + Stanisława Golę zam. syn Bogusław 
Sobota 21.08 św. Piusa X (wsp.)
1600 Ślub: Angelika Sołtys i Rafał Mikuszewski 
1800 W 1 r.  ślubu Patrycji i Karola Lużyńskich o Boże bł. z int. rodziców i brata 
1830  Dziękczynna za otrzymane dary i łaski Ducha Świętego w 40 r. ślubu Aliny i Bogda-
na z int. dzieci 
Niedziela 22.08 XXI Niedziela  Zwykła
800  Dziękczynna do Matki Bożej za rodzinę w 37 r. ślubu Renaty i Krzysztofa 
1000 W 20 r.  ur. Klaudii i 23 r. ur. Damiana 
1200  CHRZEST: Wiktoria Magdalena Puchała 
1600 + Irenę Gola
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Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2021 r. Nr 38 (664)
Słowo Boże na dziś…
Czytania: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2   / 1 Kor 15, 54-57    Ewangelia: Łk 11, 27-28

Gdy Jezus mówił do tłumów,
jakaś kobieta z tłumu głośno
zawołała  do Niego:  «Błogo-
sławione łono, które Cię no-
siło,  i  piersi,  które  ssałeś».
Lecz  On  rzekł:  «Owszem,
ale również błogosławieni ci,
którzy słuchają słowa Boże-
go i zachowują je».

Ciebie
na wieki

wychwalać
będziemy
Królowo 

nieba, 
Maryjo! 

W Twojej
opiece 
niechaj 

zostajemy, 
śliczna 

bez zmazy 
lilio!

Extra…
× 15.08.1732 – Została uruchomiona Fontanna Orła Białego w Szczecinie.
× 16.08.1794 – W czasie insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie wprowadzono do 
obiegu pierwsze polskie banknoty.



Ogłoszenia parafialne…
▪ Dzisiaj, w niedzielę 15 sierpnia, obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi  Panny. Przeżywając  nasz  parafialny  odpust,  dziękujemy  dobremu Bogu za  dar,  jaki
otrzymaliśmy od Niego w osobie Najświętszej Maryi Panny i modlimy się, abyśmy jak Mary-
ja doszli wszyscy do chwały zbawionych. Na liturgię do kościoła przynosimy dzisiaj bukiety
ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione podczas Mszy Św. Obrzęd ten ma
nam przypominać,  że  Maryja  jest  najdoskonalszym  owocem  i  najpiękniejszym  kwiatem
stworzonym przez Boga. W tym roku uroczystościom odpustowym przewodniczy neoprezbi-
ter ks. Zbigniew Żurek. Po Mszach św. udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.
▪ W liturgii tygodnia wspominamy:
- we wtorek - św. Jacka, kapłana - Msze Św. z relikwiami,
- w środę – bł. Sancji Szymkowiak - Msze Św. z relikwiami,
- w piątek - św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,
- sobotę - św. Piusa X, papieża.
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów z naszej parafii w każdy wto-
rek sierpnia o godz. 18.00 do sali Caritas mieszczącej się w budynku gospo-
darczym na spotkania przy herbatce i na projekcję filmu o tematyce religij-
nej.
▪ Jak w każdym tygodniu, tak i w najbliższą środę Msza św. zbiorowa i Na-
bożeństwo do M. B. Nieustającej Pomocy.
▪ W najbliższy, trzeci piątek miesiąca Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
▪ W sobotę o godz. 19 00 przygotowanie przed chrztem dla rodziców i chrzestnych.
▪  Przypominam  o  zebraniu  wiejskim  dla  mieszkańców  Brzezin  w  przyszłą  niedzielę  
o godz.13 15 pod wiatą przy fontannie, a w razie niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych w remizie strażackiej.
▪ Parafia św. Kazimierza w Bilczy organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia w Pasierbcu koło Limanowej w sobotę 28 sierpnia 2021. Kontakt i zapisy u p. Ta-
deusza Gawiora, tel. 796109 904.
▪ Słowa wdzięczności kieruję do osób, które przybyły ze sprzętem i wykonały potężną pracę
przy koszeniu całego otoczenia kościoła.
▪ Dziękuję za wywiezienie organicznych odpadów z cmentarza.
▪ Dziękuję za posprzątanie i udekorowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość odpustową.
▪ Zapraszam wszystkie dzieci po Mszy św. na darmowe lody rozdawane przed kaplicą św.
Józefa.

Z Watykańskiej Ziemi…
Właściwym  powołaniem  Kościoła  jest  ewangelizacja,  która  nie  jest  prozelityzmem,  nie.
Ewangelizacja jest powołaniem, a wręcz, tożsamość Kościoła polega na ewangelizacji. Mo-
żemy odnowić Kościół jedynie poprzez rozeznawanie woli Bożej w naszym codziennym ży-
ciu. I  podejmując przemianę prowadzoną przez  Ducha Świętego. Nasza własna reforma
jako osób, to jest przemiana. Niech Duch Święty, który jest Bożym darem w naszych ser-
cach, przypomina nam o tym, czego nauczał Jezus i pomaga nam wcielać to w praktyce.
Zacznijmy reformę Kościoła od reformy nas samych. Bez prefabrykowanych idei, bez ide-
ologicznych uprzedzeń, bez sztywności, ale idąc naprzód wychodząc z doświadczenia du-
chowego, doświadczenia modlitwy, doświadczenia miłości, doświadczenia służby. Marzę o
opcji jeszcze bardziej misyjnej, która wychodzi na spotkanie drugiego człowieka bez prozeli-
tyzmu i która przekształca wszystkie swoje struktury dla ewangelizacji dzisiejszego świata.
Pamiętajmy, że Kościół zawsze ma trudności, zawsze ma kryzysy, bo jest żywy. Żywe istoty
przechodzą kryzys. Tylko umarli nie wchodzą w kryzys. Módlmy się za Kościół, aby otrzy-
mać od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii. 

/papież Franciszek/

Boży człowiek… - bł. Augustyn Anioł Mazzinghi (17 sierpnia)
Augustyn Mazzinghi urodził się we Florencji przed rokiem 1386. Około 1413 r. został karme-
litą we Florencji. Był jednym z pierwszych synów tzw. reformy mantuańskiej. 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 karmeli-
ta 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. 

Znaleziono…
„Tonie. I to koniec, rychły koniec, nic już nie zostanie, ani kamień na kamieniu, a młodzi (…)
znikną nam z Kościoła na zawsze. A ja patrzę. Słucham. I wiem, że to nieprawda. Bo Ko-
ściół jest przede wszystkim miejscem budowania relacji. Z Bogiem. Z sobą. Z innymi. Nie
jest twierdzą ani religijnym parkiem rozrywki. Nie jest zbiorem praw, prawd, ograniczeń i ko-
nieczności. Jest żywą rzeczywistością, nieustannie się odnawiającą w relacji wspólnoty z jej
Bogiem. Naszej wspólnoty z naszym Bogiem. Słyszę to w głosach wielu osób. W tym, co
mówią księża pracujący z młodymi, w ich zachwycie jakością, obecnością, wiarą, zaangażo-
waniem najmłodszej,  ledwo pełnoletniej  części  Kościoła.  W tym,  co przypominają  sobie
uczestnicy ŚDM, tych w Rio, i w Krakowie, i w Panamie: w ich słowach, tekstach, zdjęciach
widzę pewność, że to doświadczenie wspólnoty, które wtedy im się przydarzyło, wciąż trwa,
niesie, przynosi owoce. Patrzę na statystyki, którymi tak kochamy się straszyć, lecące na
łeb, na szyję, pokazujące, że struktura Kościoła nam się zwęża i zmienia, i jednocześnie wi-
dzę poszukujących ludzi, którzy znajdują w Kościele to, co daje im sens życia, i potrafią się
tym Kościołem cieszyć mimo wszystkich bolesnych (i prawdziwych) doniesień medialnych.
Dlatego, że z dala od przekazu mediów doświadczają wspólnoty. Doświadczają miłości ży-
jącego Boga. Relacji, które powstają, rozwijają się i zmieniają tylko dlatego, że ci, którzy  
w nie wchodzą, dzielą ze sobą swoje wartości, znajdują wspólny język, przestrzeń do dzia-
łania, bycia, myślenia, inspirowany przez Stwórcę. Tak, w Kościele wszystko opiera się na
relacjach, których źródłem jest Trójca Święta: relacyjne jest Pismo Święte, do bycia w relacji
prowadzą nas sakramenty, do wspólnoty i bliskości Boga woła nas Tradycja i nasze własne
serce. Wczoraj spotkałam żywy Kościół. Myślący, radosny, twórczy, prawdziwy. Od niedaw-
na – pełnoletni. I wiem, że zobaczę taki Kościół także jutro. I pojutrze. I za rok. Niezależnie
od tego, ile jadowitych komentarzy napiszą sobie nawzajem fani NOM i VOM, ilu biskupów
zostanie zdjętych ze stanowiska, ile grzechu wypełznie na światło dzienne, ile hejterskich,
klikbajtowych tytułów będzie próbowało opisać rzeczywistość Kościoła, pokazując go przez
medialne, przyciemnione lornetki. Bo najpiękniejsza w młodych jest ich szczera otwartość
na prawdę, na miłość, na czułość i troskę – a to właśnie znajdują w Ewangelii. I na niej bu-
dują swoje bycie w Kościele. I taki Kościół będzie żyć.”                                      /Marta Łysek/

Zamyśl się…
„Kolana,  a  nie  rozum  albo  pióro,
dają  owoc  w  pracy,  kazaniach,
książkach.”

/Św. Maksymilian Kolbe/

Uśmiech
Avi  wchodzi  do  eleganckiego  sklepu  z  ubraniami  
i mówi: - Chciałbym przymierzyć ten garnitur na wysta-
wie. - Przepraszam pana - mówi sprzedawca - ale od
tego mamy przymierzalnię.

Coś dla ducha…
„Czas ufności”

Kiedy zarządca zwrócił mu uwagę, że nie ma już ani lira na wydatki, zarówno codzienne, jak
i dodatkowe, św. Wincenty a Paulo z rozpromienioną twarzą odrzekł: - Cóż za dobra wiado-
mość! Niech będzie pochwalony Bóg! Nadeszła oto chwila, byśmy pokazali, że pokładamy
ufność w Opatrzności. Bogactwa dobroci Boga są nieskończone, a nasz brak ufności przy-
nosi Mu ujmę.


