OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek05.08 Dzień Powszedni
1730 + Stefana, Józefę Barańskich zm. z rodziny Barańskich z int. wnuczki
1800 + Marię, Frankowicz, Władysława Frankowicza (6 r. śm) z int. córek
Wtorek06.08 Przemienienia Pańskiego (święto)
1730 + Mariana i Janinę Pobochów z int. rodziny
1800 + Mirosława Kozłowskiego, Józefa, Edwarda Brzozów, Kazimierza Bałę
Środa07.08 Dzień Powszedni
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 20-tą r. ślubu Renaty i Romana Rędziów
1800 + Marcina Sołtysa (3 r. śm.) z int. rodziców i rodzeństwa
Czwartek08.08 Św. Dominika, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o zdrowie, opiekę i łaskę Bożą dla Krystyny z int.
męża, dzieci i wnuków
1800 + Stefana Gubałę z int. córki Aliny z rodziną
Piątek09.08 Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy (święto)
1730 + Czesława Lużyńskiego, Bolesława, Bolesława, Genowefę, Stanisłąwa Łużyńskich
z int. rodziny
1800 + Stanisława Misiora, Józefę, Anielę, Misior z int. rodziny
Sobota10.08 Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)
1500 + Henryka Zawadzkiego z int. żony z dziećmi
1530 + Bogdana Szałasa, Zdzisława Szałasa Krystynę Kasperek zm. z rodziny Stępniów,
Szałasów z int. rodziny
1600 + Stefanię, Jana Wawrzeńczyków z int. dzieci
Niedziela11.08 XIX Niedziela Zwykła
800 +Henryka Metrykę (15 r. śm.) z int. żony
1000+ Wincentego, Mariannę bedlów z int. Łużyńskich
1200 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w 10-tą r. ślubu Beaty i Jakuba Tkaczów i w 5-tą r urodzin Antoniego Tkacza
1600 1) Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 15-tą r. ślubu
2) Do MB z prośbą o wstawiennictwo dla Wioletty i Konrada w 1-szą r. ślubu
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 05.08 - Międzynarodowy Dzień Piwa
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Komentarz…
Akceptując, iż życie człowieka nie zależy od tego, co posiadamy, często nie dostrzegamy, że chciwość ma jeszcze inny wymiar. Ona realizuje pewien model szczęścia
pożądanego przez człowieka.
„Odpoczywaj, jedz, pij i baw
się” to nie jest tylko starożytny ideał szczęścia bogaczy.
Na naszych oczach ten sam
ideał rozrasta się i jest przyczyną frustracji wielu ludzi,
którym nie udaje się tak żyć.
Słabość wiary objawia się
tym, że także w sercach wierzących tkwi głębokie przekonanie, że być może nie jakieś
miliony, ale kilka setek tysięcy uczyniłoby ich życie
szczęśliwszym. Antoine de
Saint-Exupéry napisał: „I choć
można cię okraść z tego, co
otrzymujesz, kto ma moc
okraść cię z tego, co dajesz?”
/ks. Maciej Warowny/

Twój skarb jest w niebie
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Koh 1,2 i 2,21-23 / Kol 3, 1-5. 9-11
Ewangelia: Łk 12, 13-21
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze
mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo
rozjemcą nad wami?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości,
bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł:
«Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj,
jedz, pij i używaj». Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?» Tak dzieje się z każdym, kto
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem".

Boży człowiek… - bł. Edmund Bojanowski (7 sierpnia)

A w parafii…
▪ Zachęcamy do udziału w XXXII Pieszej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 6-13 sierpnia.

W poszukiwaniu…

Tu es Petrus…

W naszym pięknym kraju mamy w pełni
czas lata, tego szczególnego okresu
w ciągu roku, gdzie miło jest wyjść na
dwór, rośliny rosną w pełni, na polach
pełno dzikich zwierząt, które w końcu
mogą najeść się do syta i nie muszą już
marznąć. To również dobry czas na robienie dobrych uczynków w naszym życiu. Na zwykłą pomoc drugiemu człowiekowi. Ale czasem dopadnie nas gorszy
dzień, zawahamy się nad sensem naszej
wiary, co wtedy? Posłużę się tym, co
kiedyś powiedział ks. Josemaria Escriva:
„Rosja i USA mają specjalną linie telefoniczną, dzięki której unikają konfliktów,
My nie zapominajmy, że mamy bezpośredni numer do naszego Pana i, że On
ciągle czuwa przy słuchawce” Tą linią
o której mówił hiszpański ksiądz jest modlitwa, ta w której modlimy się ułożoną
formułą i modlitwa myślna w której zwracamy się do Boga bezpośrednio jak mąż
do żony, syn do Ojca, dzieci do rodziców, brat do siostry, przyjaciel do przyjaciela. ks. Escriva mówił: „ I możemy wtedy zawsze pamiętać, że ten właśnie Bóg
chce nam dać nie tylko szczęście wieczne ale również szczęście ziemskie na ile
to możliwe, tu na ziemi szczęście nie
może być pełne, bo tu na ziemi nie ma
nieba”. Ks. Escriva nie mówił, że modlitwa musi być długa, wystarczy krótka,
ale każdego dnia.
/KK/

21. Św. Fabian (10.I.236-20.I.250)
Jego pontyfikat był wolny od prześladowań chrześcijan, których zaniechali następcy cesarza Maksymina. Fabian podzielił miasto na 7 okręgów
(diakonii). W każdym z nich umieścił diakona, którego w pracy mieli wspierać subdiakoni i sześciu
pomocników. Fabian zatwierdził postanowienie
synodu afrykańskiego i nie odpowiadał na listy
Orygenesa szukającego sposobów zdjęcia z siebie ekskomuniki potwierdzonej za Poncjana.
Sprowadził z Sardynii ciała zmarłych męczenników papieża Poncjana i antypapieża Hpolita,
i pogrzebał je ze czcią w Rzymie. Fabian poniósł
śmierć męczeńską w Rzymie za rządów cesarza
Decjusza. Wspomnienie liturgiczne, 20 stycznia.

Znalezione…
W medytacji o godzinie dziesiątej ojciec mówił
o miłosierdziu Bożym i o dobroci Boga względem
nas. Mówił, że kiedy przechodzimy historię ludzkości, widzimy na każdym kroku tę wielką dobroć
Bożą. Wszystkie przymioty Boga, takie jak:
wszechmoc, mądrość, starają się nam odsłonić
ten jeden największy przymiot, to jest dobroć Boga. Dobroć Boża jest największym przymiotem
Boga. Wiele dusz dążących do doskonałości jednak nie zna tej wielkiej dobroci Boga. To wszystko, co ojciec w tej medytacji mówił o Boskiej dobroci, jest wszystko to, co mówił do mnie Jezus,
co się ściśle odnosi do święta Miłosierdzia. Teraz
naprawdę jasno to [zrozumiałam], co mi Pan
obiecał, i nie mam w niczym wątpliwości, mowa
Boża jasna i wyraźna jest.
[Dz. 458]

Zakonnie…
Siostry od aniołów – są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym. Ich celem w życiu wewnętrznym i apostolskim jest nieustanne adorowanie Boga, a zarazem służenie ludziom.
Obecność sióstr w społeczności ma na wzór Aniołów Stróżów prowadzić do Boga, chronić
przed złem i pomagać w wytrwaniu w dobrym. Jednym z elementów powołania sióstr od
Aniołów jest pomoc kapłanom w szerzeniu i pogłębianiu wiary katolickiej. Charyzmat ten siostry realizują przez nauczanie religii zbiorowe i indywidualne, tworzenie i prowadzenie grup,
szczególnie młodzieżowych oraz organizowanie dni skupienia i rekolekcji. Podejmują także
pracę wychowawczą w przedszkolach, szkołach i zakładach; pracują jako pielęgniarki, opiekunki społeczne i parafialne. Z inspiracji i pod opieką sióstr od Aniołów działa Sekretariat Misyjny, którego świeccy członkowie swoją modlitwą, troską i cierpieniem wspierają siostry od
Aniołów pracujące w Afryce. Zgromadzenie założył ks. Wincenty Kluczyński oraz m. Bronisława Stankowicz w 1889 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
/za: ekai.pl/

Edmund Bojanowski przyszedł na
świat 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie
uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej
Bolesnej czczonej na Świętej Górze
w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu
ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, głównym jego charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie
dla ludu rozpowszechniając dobre
czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał
się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do
uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery
w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Błogosławiony Edmund Bojanowski będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne
dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia, robił wszystko, by
nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci
i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia, przez
wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia
1871 r. na plebanii w Górce Duchownej. Modlitwa. Boże, Ty powołałeś Błogosławionego
Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni
miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Amen.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Musimy starać się powiększać
liczbę naszych przyjaciół i zmniejszać liczbę wrogów, czyniąc
wszystkim dobrze.” /Św. Jan Bosko/

Spotkawszy przyjaciela Einstein powiedział:
- Niech pan przyjdzie jutro do nas na obiad. Będzie profesor Smithson... - Ależ profesorze, przecież Smithson
to właśnie ja! - Nic nie szkodzi, niech pan przyjdzie.

Coś dla ducha…
„O chodzeniu po linie”
Pewnego razu dwaj przyjaciele zostali oskarżeni przed królem o wspólne przewinienie. Król,
który ich lubił chciał im okazać łaskę. Nie mógł ich jednak uniewinnić, bo prawo jest prawem
i nawet słowo królewskie jest tutaj bezsilne. Ogłosił więc wyrok: obaj, jeden za drugim, mieli
przejść po linie rozpiętej nad głęboką przepaścią; ten, który dotrze do przeciwległego brzegu,
zostanie przy życiu. Jak powiedział, tak uczyniono, i pierwszy z przyjaciół dotarł cało do celu.
Drugi, stojąc na swoim miejscu, zawołał: - Przyjacielu, powiedz mi, jak zdołałeś przejść nad tą
straszliwą przepaścią? – Nie wiem – odparł tamten – powiem ci tylko, że jak mnie ciągnęło
w jedną stronę, przechylałem się w drugą.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

