
Oskarżany wstał tylko, gościom dolał kawy, 
 Jakby nie był świadomy zdobytej złej sławy. 
 Usiadł, znów się uśmiechnął t począł tłumaczyć, 
 Co tak naprawdę jego mowa miała znaczyć. 
 
„Wszyscyście wyjątkowi, moi Bracia drodzy, 
Czasem tylko w modlitwę za bardzo ubodzy,  
Ważne są Wasza praca, dążenia i cele,  
Lecz czemu Was tak często brakuje w kościele? 
 
ja jestem od tego, by wśród zgiełku świata  
Każdy chwilę mógł znaleźć dla siostry i brata, 
 By na Wasze zadania mógł się przygotować 
I do Stwórcy naszego zbliżyć się spróbować. 
 
Nasza rola jest taka - Wyście zabiegani,  
Pilnujecie, by ludzie czas swój szanowali, 
 I ja Was za to chwalę! Ważne to zadanie, 
 By znaleźć siłę, chęci i czas na działanie. 
 
Ale gdy ja nadchodzę, nikną powinności, 
A w człowieczych umysłach tylko spokój gości. 
 Zapełniają się domy, sklepy pustoszeją, 
A Bóg w kościele serca napełnia nadzieją. 
 
Ludzie się pochylają nad swą Księgą Życia,  
Bywa, że rozmyślają nad sensem ich bycia, 
 I zwalczając przejawy częstej oziębłości, 
Stawiają pewne kroki na mostach z miłości - 
 
Mostach, które wciąż jeszcze łączą ludzkie serca 
 I chronią od przepaści, gdzie czeka szyderca,  
Który tylko chce skłócić wzajem dzieci Boże, 
Ale wobec miłości nic zrobić nie może". 
 
Na te słowa usiedli rozgniewani goście, 
Każdy sobie przypomniał o swym własnym moście.  
A kimże był ten mówca, co innych nasrożył? 
Imię jego - Niedziela, nazwisko - Dzień Boży.  
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Iż 56, 1 i 6-7; Powszechność zbawienia 
Ref : NIECH WSZYSTKIE LUDY SŁAWIĄ CIEBIE, BOŻE 
2/ Rz 11, 13-15 i 29-32; Posłuszni doznają miłosierdzia 
3/ Mt 15, 21-28; Wiara niewiasty kananejskiej 

W pewien słoneczny ranek znowu, tak jak co dnia, 
 Zasiadły do posiłku wszystkie Dni Tygodnia 
I wnet zaczęły krzyczeć, każdy był w potrzebie,  
By ponad wszystkie inne wznieść samego siebie. 
 
Mówiły o swych planach, celach i dążeniach 
 Których inni nie mieli w najskrytszych marzeniach, 
 o sukcesach, przygodach i pracy bez liku, 
o dziejach opisanych w kolejnym dzienniku. 
 
Jeden Dzień siedział cicho, po twarzach zebranych  
Wciąż się tylko rozglądał, tęsknotą nękany,  
Uśmiechał się serdecznie, kiedy z pobłażaniem 
W ciekawskich, kpiących oczach pytali o zdanie. 
 
Spokojnie odpowiedział: „Wiecie, Przyjaciele,  
Na zadania swojego ja czasu nie dzielę, 
 Jestem wszakże od tego, żeby całą dobę 
 Cieszyć się ciepłem Boga i rodziny słowem". 
 
Wtem się podniósł wrzask wielki i krzyczeć poczęto:  
„Cały dzień nic nie robić? A cóż to za święto?!", 
„Czy sumienie pozwala Ci tak czas marnować?", 
„Poczekaj, sam zobaczysz, wspomnisz nasze słowa  
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Za + męża  
Stanisława Bujaka (2 r.) 

18.00 

 
18.00 

Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Ziaja, brata Alfonsa, ++ z rodzin 
Ziaja, Małek, Pryszcz, Strancich, o dar zycia wiecznego. 
W int ks Sebastiana Binkowskiego, z okazji urodzin. 

21.08.2017; św. Piusa X 

MSZE ŚWIĘTE (20.08) 7.30, 10.30 , CHRZ. 15.00, NABOŻ -15.15) 

 
W int syna Jacka o laskę trzeźwości  
oraz światło Ducha sw. i bł. Boze w rodzinie 

 22.08.2017; NMP Królowej 

 
18.15 

26.08.2017; NMP Częstochowskiej 

 
Do Miłosierdzia B za + męża Tadeusza Ponitka, ++ rodziców 
 Jana i Martę Szwinge (w r. ur.), Krystynę Szwinge, ++ z rodziny,  
o dar życia. 

 23.08.2017 
 

18.00 

 Za + matkę Anielę Krawczyk (15 r.), ojca Józefa 
++ rodziców Irenę i Antoniego Wnuk, brata Stefana 
Klarę i Adama Cesarz, ++ z pokr. Wnuk, Krawczuk, Kuś. 

17.00 
 
 

Za + męża Karola Weber, rodziców Annę i Wiktora Kampa, braci 
Stefana i Klausa, teściów Leopolda i Marię Weber, ++ z pokr. Weber, 
Kampa, Gad 

24.08.2017; św. Bartłomieja 

 25.08.2017 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Aby pomóc OFIAROM HURAGANU  
można wysłać SMS z hasłem WICHURA 
pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) 
lub dokonać wpłaty na konto Caritas  PL 
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 –  
z dopiskiem WICHURA. 

7.30 
 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za + siostrę Marię (7 r.), brata Jana, rodziców  z rodzin 
Smętek i Czerkawskich, o dar zycia w. 
 
Za + Franciszka Grabarek, o spokój duszy. 
 
 
NABOŻEŃSTWO 

 21 ZW; 27.08.2017 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Witamy misjonarza ks. Szymona Zurka.  
         Zapraszamy do modlitwy i złożenia ofiary na Misje 
2. We wtorek - NMP Królowej 
3. Msze św. można zamawiać w środę po Mszach. 
   KANCELARIA:  po Mszach św.  
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele , udział w pielgrzymce na Jasną G. 
5. Zap: Maciej Pyda z Kr. Młyna i Magdalena Mielczarek z Kr. Młyna (2) 
6. Gość Niedzielny:  Matka oddała życie za syna (4); Niewidzialna armia 

ratuje zagrożone dzieci (16); Reportaż z pielgrzymki (24); Kod pa-
pieża Pawła VI (26); Deprawatorzy w szkołach !! (38); Malowidła 
kościoła w Sierakowicach (VIII); Felieton Kucharczyka (39); Stron-
nicze fundusze (40). 

20.08 po Nieszporach - spotkanie z ks. Szymonem 

Poza parafią: 
22.08; Za śp. Agatę i Jana Mazurkiewicz, Zofię i Jacka Sowula, ich syna Jacka, szw. 

Leopolda, siostrzeńców Adama i Jacka, ++ z rodziny Makowskich o dar ż w./  
24.08; Za + brata Remigiusza, bratanicę Beatę, męża Tadeusza, rodziców, teściów 

oraz za ++ z rodzin Pyszniaków, Kopczyńskich i Dyszlewskich./  
25.08; Do Miłos. B z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w 

rodzinach Adamowski, Feldman, Bagiński/ . 
26.08; Z podziękowaniem za łaski i o bł dla rodziny Parkoła i pokr. 

Koło misyjne dziękuje  
za ofiary złożone za kwiaty  
w dniu 15.o8. 
Zebrana suma (1415 zł)  
zostanie przekazana  
naszym misjonarzom. 


