
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 08.08 św. Dominika (wsp.)  
1800 + Władysława Bentkowskiego (4 r. śm.) 

1830 + Tomasza Kubickiego zam. siostra 

Wtorek 09.08 św. Teresy Benedykty od Krzyża (wsp.) - RELIKWIE  
1800 + Marka Kubickiego zam. Siostry Wiesława i Zofia 

1830 + Bogusława Pabiana od r. Jugo 

Środa 10.08 św. Wawrzyńca (wsp.)    
1800 1) Dziękczynna o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB w 20 r. ślubu Wioletty 

i Grzegorza oraz dla ich dzieci 2) + Genowefę i Mieczysława Kowalskich 3) + Janinę  

i Władysława Ślusarczyków 4) + Mariana Skarbka, Annę Polewczak, Irenę i Mieczysława, 

Jerzego Gruszczyńskich, Wiesława Januszka, Jerzego Cielibałę zam. r. Gruszczyńskich  

5) + Ryszarda i Genowefę Zawadzkich 6) + Zygmunta Więcka od kolegów Jacka z pracy 

7) + Bonifacego Wierzbickiego zam. córka Teresa z mężem 8) + Janinę Zychowicz od 

sołtysa z Brzezin 9) + Marię Gruszczyńską od mamy z r. 10) + Janinę (31 r. śm.) i Stani-

sława Piątek, Jana, Mariannę Lesiaków 11) + Wandę, Stanisława Kaczorów i Tadeusza 

Kowalskiego 12) + Piotra Kowalskiego zam. ciocia Ania z r. 13) + Jerzego Klimczaka od 

chrześniaka Marka 14) + Rafała Władyszewskiego od szwagra 15) + Stanisława Misiora 

(r. śm) od córki z rodziną 16) + Adama Młynarczyka (r. śm) zam. mama 17) Do Serca 

Jezusowego i MB Łaskawej z prośbą o zdrowie i Boże bł. 

1900 + Antoninę Pobochę od r. Majcherczyków, Gierczaków i Kijów 

Czwartek 11.08 św. Klary (wsp.) 
1800 + Zygmunta Więcka zam. syn Jacek z r. 

1830 + Janinę Zychowicz od córki Małgorzaty z mężem 

Piątek 12.08 Dzień Powszedni 
1800 + Wincentego, Mariannę Bedlów 

1830 + Zygmunta Więcka od syna Krzysztofa z r. 

Sobota 13.08 Dzień Powszedni 
1800 + Pawła Zawadzkiego, Bolesława, Józefę i Mieczysława Ramiączka 

2000 + Cecylię, Henryka Kmiecików, Annę Giemzę, Genowefę i Edwarda Tworków 

Niedziela 14.08 XX Niedziela Zwykła - RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA 
800 + Bogdana (r. śm.), Zdzisława, Genowefę, Stanisława Szałasów i Krystynę Kasperek 

1000 za Parafię 

1200 Chrzty: Tymon Kopacz 

1600 + Józefa Zychowicza, Stefanię Gruszczyńską, Mariannę, Jana Cudzików, Władysława 

Baranowskiego 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Mdr 18, 6-9  
                Hbr 11, 1-2. 8-19 
Ewangelia: Łk 12, 35-40 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: «Niech będą 
przepasane biodra wasze  
i zapalone pochodnie. A wy 
bądźcie podobni do ludzi 
oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej 
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 rozumiej-
cie, że gdyby gospodarz 
wiedział, o której godzinie 
przyjść ma złodziej, nie 
pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Wy też bądź-
cie gotowi, gdyż o godzinie, 
której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie». 
 
  
 
 

 
 
 

Cały świat niech śpiewa tę pieśń:  
"Panem naszym Bóg" 

 

 
 

Extra… 
× 08.08.1919 – Wojna polsko-bolszewicka: polskie wojsko zajęło Mińsk. 
× 09.08.1783 – W Warszawie poświęcono nieistniejący już Cmentarz Świętokrzyski. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj pierwsza, adoracyjna niedziela. Po 

Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie i zmiana 
tajemnic Różańca św. Intencja na miesiąc 
sierpień: „Módlmy się, aby mali i średni 
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzy-
sem gospodarczym i społecznym, znaleźli 
środki niezbędne do kontynuowania swojej 
działalności w służbie społeczności, w któ-
rych żyją.” 

▪ Trwa miesiąc sierpień, w którym Kościół 

wzywa na nas do trzeźwości i abstynencji. 

▪ W tym tygodniu: 

- w poniedziałek wspomnienie św. Dominika, 
kapłana, 
- we wtorek święto św. Teresy Benedykty 
dziewicy, męczennicy, patronki Europy. 
Msza św. z relikwiami, 
- w środę święto św. Wawrzyńca diakona  
i męczennika, 
- w czwartek wspomnienie św. Klary, dziewi-
cy. Msza św. z relikwiami. 

▪ Jak w każdą środę o godz. 18 00 modlimy 

się podczas Mszy św. zbiorowej i Nabożeń-
stwa do M. B. Nieustającej Pomocy. 

▪ Spowiedź przed odpustem w sobotę od godz. 17 00. 

▪ W sobotę o godz. 19 00 przygotowanie przed chrztem. 

▪ Ponieważ w sobotę wypada 13 dzień miesiąca, to o godz. 20 00 sprawowana będzie Msza 

św. i Nabożeństwo Fatimskie. 

▪ Na misje z racji poświęcenia pojazdów do puszek przed kościołem zostało złożone 2 500 

zł. 

▪ Dziękuję p. Józefowi za wykoszenie trawy koło kościoła i na skarpie od strony południo-

wej. 

▪ Ponieważ odpust na Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. wypada w poniedziałek - za ty-

dzień - proszę o przybycie (w sobotę rano lub w inny dzień) do koszenia południowej i za-
chodniej strony od kościoła. Kto dysponuje takimi możliwościami proszę o wywiezienie 
organicznych odpadów z cmentarza. Zwróćmy uwagę, że już jest kopiato. 

▪ Czystość kościoła zawdzięczamy osobom: Ślusarczyk Grażyna, Jędrocha Maria, Sołtys 

Ewa, Stachurska Zofia i Marian, Metryka Jadwiga, Machulska Janina, Kubicki Stefan. Na 
następny tydzień proszę kolejne rodziny. 

▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Znalezione… 
6 letni Charles Mully został sierotą wylądował na ulicy w Kenii. Nie miał łatwego życia po-
dejmował się wielu prac, kilka razy gangsterzy kradli jego majątek. Jednak w końcu założył 
swoją firmę, która dała mu pierwsze miliony. Nigdy jednak nie zapomniał o korzeniach. Nie 
chcąc by innych spotykał los pogardy postanowił pomagać dzieciom ze slumsów. Często 
osobiście wychodził pomagać dzieciom. Jego dom zapewnił wychowanie do 2021r. ponad 
23 tysiącom dzieci. W jednym z wywiadów powiedział: „Bóg szuka ludzi z wielkim sercem 
do pomocy. Takich ludzi brakuje. Potrzeba miłości, poświęcenia, edukacji i zaangażowania 
– dopiero potem pieniędzy” 

Boży człowiek… - bł. Zefiryn Gimenez Malla (8 sierpnia) 
Zefiryn (znany także jako El Pele albo El Kalo) urodził się 26 sierpnia 1861 r. w Benavent de 
Lérida, w hiszpańskiej Katalonii. Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie hiszpańskich Ro-
mów, którzy żyli jako wędrowcy w Katalonii i Aragonii. Nigdy nie uczęszczał do szkoły, całe 
życie był analfabetą. Został ochrzczony jako człowiek dorosły. W 1912 roku, mając 51 lat, 
zawarł sakrament małżeństwa z Teresą Giménez Castro, z którą od wczesnej młodości był 
złączony ślubem zawartym w tradycji romskiej. Małżeństwo to było bezdzietne, ale małżon-
kowie adoptowali Pepitę, krewną Teresy. Przez kilkadziesiąt lat Zefiryn prowadził wędrowny 
tryb życia. Był obwoźnym handlarzem. Około 1920 r. osiedlił się w Barbastro. Kupił tu dom 
za pieniądze zarobione na handlu mułami, osłami i końmi. Zefiryn darzył sympatią zwierzę-
ta, a zwłaszcza konie wyścigowe - kilka z nich było jego własnością. Aktywnie uczestniczył 
w życiu religijnym. W Barbastro był katechetą dzieci romskich, dyrygentem chóru i kierowni-
kiem kółka różańcowego. Co najmniej 20 lat przed swoją śmiercią codziennie uczestniczył  
w Mszy św. Nie rozstawał się z różańcem, na którym modlił się każdego dnia. W 1926 r., 
cztery lata po śmierci żony, wstąpił do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Miał duży autory-
tet, często zwracano się do niego z prośbą o pomoc materialną oraz arbitraż przy rozstrzy-
ganiu sporów. Handlując bydłem, zawsze postępował w sposób sprawiedliwy i uczciwy. 
Kiedy w 1936 r. wybuchła w Hiszpanii wojna domowa, republikańskie władze komunistyczne 
rozpoczęły krwawe prześladowanie wiernych Kościoła katolickiego. W lipcu 1936 r. Zefiryn 
stanął w obronie pewnego kapłana, maltretowanego w Barbastro przez żołnierzy. Został 
wtedy aresztowany, otrzymując propozycję uwolnienia, jeśli sprofanuje różaniec. Ponieważ 
odmówił, został 8 sierpnia 1936 r. rozstrzelany. Umierał z okrzykiem "Niech żyje Chrystus 
Król!" Jan Paweł II beatyfikował go 4 maja 1997 r. w Rzymie. Na uroczystość tę przybyło do 
Wiecznego Miasta kilkadziesiąt tysięcy Romów z całego świata. Zefiryn został pierwszym 
błogosławionym Romem.                                                                                       /brewiarz.pl/ 

Zamyśl się… 
„Historia uczy, że demokracja bez wartości 
łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflo-
wany totalitaryzm”               /Św. Jan Paweł II/  

Uśmiech 
Przychodzi gość do lekarza: - Panie dokto-
rze, ugryzł mnie pies. - A był wściekły? - No, 
zadowolony to on nie był. 

Coś dla ducha… 
„Tato, zobacz” 

Pewien stary człowiek siedział wraz ze swoim 25-letnim synem w pociągu. Pociąg ma nie-
bawem ruszyć, wszyscy pasażerowie zajmują już swoje miejsca. Kiedy pociąg odjechał, 
młody chłopak był pełen radości i ciekawości. Siedział tuż przy oknie. Wystawił rękę przez 
okno i czując powiew powietrza krzyknął: 
—Tato, zobacz, wszystkie drzewa zostają za nami„. 
Stary człowiek uśmiechnął się. Naprzeciwko nich siedziała młoda para, która widząc to 
wszystko zaczęła patrzeć z politowaniem na 25-letniego chłopaka, który zachowywał się jak 
małe dziecko. Nagle chłopak znowu krzyknął: 
—Tato, zobacz, chmury podążają razem z nami! Widzisz ten staw i zwierzęta?„ 

Para spoglądała na chłopaka z zażenowaniem. Zaczęło padać i krople deszczu musnęły 
jego rękę. Ten, pełen radości zamknął swoje oczy. Po chwili znowu krzyknął: 
—Tato, zaczęło padać, mam kroplę wody na dłoni, zobacz!„. 
Tym razem para już nie wytrzymała i odezwała się do ojca: 
—Dlaczego nie zabierze Pan swojego syna do dobrego lekarza? 
Stary człowiek uśmiechnął się i powiedział: 
—Już to zrobiłem. Właśnie wracamy ze szpitala. Mój syn odzyskał dzisiaj wzrok, widzi po 
raz pierwszy w życiu„. 

Zanim ocenisz człowieka i go zaszufladkujesz, powinieneś najpierw poznać jego historię.  

/f7dobry.com/ 
 


