
 

DOŻYNKI 2014 R. 
Z kazania w sanktuarium w Wambierzycach 16. sierpnia 2015 
Kard. Meisner emerytowany arcybiskup Kolonii  podczas Mszy św. 
sprawowanej  w intencji rodzin diecezji świdnickiej :  
Historyczne doświadczenie uczy nas, że gdzie nie ma troski o kościoły, tam 
też nie dba się o człowieka i jego godność. Kościół, jako Dom Boży chroni 
człowieka przed złem i zakusami szatana Jak podkreślił kard. Meisner, ludzkie 
serce potrzebuje miejsca, gdzie będzie poznawało Boga i z nim się 
jednoczyło. - Miejscem, gdzie może to uczynić jest świątynia, jako Dom Boży. 
To tam, każde ludzkie serce dotyka nieba - wskazywał kardynał. 
Przekonywał, że w obliczu poszanowania godności ludzkiej, każdy może 
odkryć Boga i przeciwstawić się złu. - Serce ludzkie nie może być 
niekochane, gdyż ono dąży do poznania Boga i Jego miłości, a przez to do 
poszanowania godności każdego ludzkiego istnienia. Zło natomiast, oznacza 
brak tej miłości i zwrócenie się w stronę grzechu, który prowadzi do 
zatracenia - podkreślał hierarcha, dodając: - Każda świątynia, jest miejscem, 
gdzie słyszymy Dobrą Nowinę o naszym ziemskim pielgrzymowaniu, które 
dąży do chwały nieba, miłości Boga oraz naszego zjednoczenia ze 
Zmartwychwstałym Panem. To sanktuarium w sposób szczególny mówi nam o 
tej Bożej miłości. Miłości Matki, Królowej Rodzin do każdej kochającej się 
rodziny, by chronić ją przez złem - mówił kard. Joachim Meisner. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Joz 24, 1-2, 15-18; Przypomnienie powołania narodu. 
Ref : WSZYSCY, ZOBACZCIE, JAK NASZ PAN JEST DOBRY 
2/  Ef 5, 21-32, Miłość małżonków na wzór miłości Chr. i Kła. 
 3/ J 6, 60-69; Słowa życia wiecznego. 

            JEŚLI CHCESZ 
 Zostać czy nie zostać do końca?  
 Oto jest pytanie! 
Wielu sądzi, że nie uczestnicząc w życiu Ko
ścioła ani w Eucharystii, nie modląc się i kry
tykując innych wierzących, zrobią komuś na 
złość. A podnosząc głos, zamanifestują swo
ją wolność, niezależność i racjonalność, bo 
któż „w XXI wieku jeszcze wierzy w «te baj
ki»!?”. Wychodząc urażeni z kościoła w trak
cie kazania, powiedzą: „Co Kościół może o 
tym wiedzieć...!?”. 
Szkodę uczynią przede wszystkim sobie. U 

innych może pojawić się zakłopotanie,  może zakłuje sumienie. Niewyklu
czone, że przez grzeszność, nie dość silne świadectwo życia, czy zwykłą 
ludzką ułomność, nie dopełniliśmy słów: „A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj 
twoich braci!” (Łk 22,32). 

Nikogo na siłę nie można przyprowadzić do Pana Boga ani przy Nim 
na siłę zatrzymać! Mamy wskrzeszać wiarę i ją pielęgnować, abyśmy trwając 
w wierze, z niej czerpali. Nawet gdy będzie trudno żyć. To Pan rzekł: „Kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13). Przez pokolenia sły
chać z kościelnych ambon, zza kratek konfesjonału, te same słowa: „Panie, 
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (Ewangelia). A Chry
stus pyta: „Czyż i wy chcecie odejść?”. 

Trudna jest nauka Chrystusa. Zmusza do walki z grzechem, odrywa naszą 
uwagę od rzeczy przyziemnych i kieruje ku życiu wiecznemu, pośród wielu 
wyrzeczeń. Bóg nigdy się nie narzuca. Proponuje, poucza i wspiera. Od wie
ków mówi: „Jeśli  chcesz...”. A my chcemy! „A my właśnie uwierzyliśmy i po
znaliśmy, że Chrystus jest Świętym Boga”. 



 
Do MB i św. Huberta o opiekę i zdrowie  
dla Wandy Karaś i Semira Hattab. 

7.00 
 
 

18.00 

7.00 
 

18.00 

Msza sw. Pogrzebowa za + Barbarę Ziaja  (potem cm. Koty) 
Do MBNP o zdrowie dla córek, zięciów, wnuków Anny i Piotra oraz 
o błogosławieństwo B w rodzinach Szwinge i Gałuszka. 

24.08.2015; św. Bartłomieja Ap. 

MSZE ŚWIĘTE 23.08: 7.30 I 10.30 

Za + matkę Renatę, teścia Michała, ++ z rodzin Gałuszka, Orawietz, 
o dar zycia w. 
Za + matkę Anielę Krawczuk (13 r), ojca Józefa, rodziców Irenę i 
Antoniego Wnuk, brata Stefana, krewnych z rodzin Wnuk, Kraw-
czuk, Kuś. 

 25.08.2015;  

 
18.15 

29.08.2015; Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

 
Do MB Częstochowskiej w pewnej int. (B) 

 26.08.2015; MB Częstochowskiej 
 

18.00 

Za ++ rodziców Łucję i Stanisława Skwara,  teściów Emanuela i Wik-
torię, męża Ernesta John, + brata Franciszka, ++ krewnych z rodzin 
Skwara Breilich, John. 
Do Miłos. B za wstaw. MB Częstochowskiej za ++ rodziców Elżbietę 
i Floriana Jaksik, ++ Jacka i Franciszka Wojtunik, bratowe Helenę i 
Małgorzatę, ++ z rodzin Jaksik, Wiatrek, Pluta, Wojtunik, Michna. 

 
17.00 

 
 

 
Za + matkę Marię Gabryś (25 r.), ojca Piotra, rodziców z 2 stron,  cio-
cie, wujków, kuzynki, sąsiadów, ++ z pokr. Gabryś, Kokoszka, szw. 
Mariana Aleksy i Alfreda Luda. 

 27.08.2015; sw. Moniki 

28.08.2015; św. Augustyna 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

13.30 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 

15.15 

Do Miłos. B za + teściową Marię Lachowską (30 r.); teścia 
Władysława, bratową Halinę i jej córkę, rodziców Katarzy-
ne i Ignacego Boreckich, chrzestnych, babcie, dziadków,  
dzieci nienarodzone, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów 
Do Miłos. B za + męża Tadeusza Ponitka (w r. ur.); rodzi-
ców Jana i Martę Szwinge, teściów Walentynę i Wojciecha 
Ponitka, braci Ryszarda i Krystiana,  szw. Horsta, Eugeniu-
sza, Edwarda, bratanka Leszka, bratową Annę, 3 siostrzeń-
ców, dusze w cz. 
NABOZEŃSTWO 

 22 ZW. 30.08.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W poniedziałek—św. Bartłomieja Apostoła. 
2. W srodę - Matki Bożej Częstochowskiej 
3.  Zap.: Paweł Kania z Sosnowca i Magdalena Dawydzik-Kania z  
     Krupskiego Młyna (2) 
 
4. W sobotę wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela. 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
6. Bóg zapłać uczestnikom pieszej pielgrzymki do Częstochowy! 
7. GN; Piesze PIELGRZYMKI (S.4); Kapelani prezydentów (18); Roz-

mowa z bpem Sobiłą z Ukrainy (25); Zamach na JP II—była trzecia 
kula? (26); Nowa gra funduszem (36); Państwo wyznaniowe ? (38); 
O misjach z Justyną Brzezińską (IV); Wybierz sobie płeć (40); Po-
magali Żydom (50); Sierpniowe budowanie wspólnoty (74) 

  

Zaplanujmy udział w Obchodach Podwyższenia Krzyża św.  
na Górze św. Anny w dniach 11-13 września 

PODZIEKOWANIE ZA CHLEB I PLONY BĘDZIE 6 WRZESNIA O 10.30 
(w dekoracji: Motyw miodu i pracy pszczelarza) 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁZENSTWA -  NAUKI PRZEDŚLUBNE  
od 6 września (Swibie) 


