
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

Poniedziałek    06.0706.0706.0706.07 Bł.Bł.Bł.Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, (wspomnienie)Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, (wspomnienie)Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, (wspomnienie)Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, (wspomnienie) 
700 + Wiesława Piotrowskiego, Tadeusza Piotrowskiego z int. Dzieci 
1800 + Wincentego Mariannę Kutów, Stefanię Śmietanę z int. Kuty         

Wtorek 07.07 Dz07.07 Dz07.07 Dz07.07 Dzień powszedniień powszedniień powszedniień powszedni  
700 + 1 r. śm. Zygmunta Barana z int. córek 
1800 + r. śm. Stanisława Janinę Krajewskich z int. rodziny 
Środa 08.07 Świętego Jana z Dukli, prezbitera08.07 Świętego Jana z Dukli, prezbitera08.07 Świętego Jana z Dukli, prezbitera08.07 Świętego Jana z Dukli, prezbitera    (wspomnienie)(wspomnienie)(wspomnienie)(wspomnienie) 
700 + 18 r. ur. Agnieszki 
18 00 + rodz. Rakiejów rodz. Wojciechowskich rodz. Kondratów z int. Rakiejów 
Czwartek 09.07  09.07  09.07  09.07 Świętych męczennikówŚwiętych męczennikówŚwiętych męczennikówŚwiętych męczenników Augustyna Zhao Rong  Augustyna Zhao Rong  Augustyna Zhao Rong  Augustyna Zhao Rong i Towarzi Towarzi Towarzi Towarzyyyyszyszyszyszy 
1800 + Łukasza, Władysława, Mariannę Ziopajów, Wojciecha Helenę Wilków z int.  

Ziopajów 
Piątek 10.07 Dzień powszedni10.07 Dzień powszedni10.07 Dzień powszedni10.07 Dzień powszedni 
700 + r. śm. Józefa Anielę Stachurów + Kazimierza, Ryszarda Januszków +Michalinę Cie-

ślik z int. Januszkowej  
1800 + r. śm. Jana Zegadło +Edwarda Machulskiego z int. Zegadłowej 
Sobota 11.07 Św. Benedykta opata, patrona Europy, (Święto)11.07 Św. Benedykta opata, patrona Europy, (Święto)11.07 Św. Benedykta opata, patrona Europy, (Święto)11.07 Św. Benedykta opata, patrona Europy, (Święto)    
700 + Franciszka Daleszaka 31 r. śm. + Genowefę Daleszak Wawrzyńca Wojciecha z int. 

syna z rodziną 
1530 + do SPJ i MB na roczek dla Filipa o zdrowie i opiekę z int. Dziadków 
1700 + ślubna Znój i Stachura 
Niedziela 12.07 XV niedziela zwykła12.07 XV niedziela zwykła12.07 XV niedziela zwykła12.07 XV niedziela zwykła 
8 00 + Józefa Woźniaka + Władysława Tetelewskiego z int. Woźniaków 
1000 + r. śm. + Stanisława Tkacza z int. Tkaczowej 
1200 + r. śm. + Marianny Stanisława Sołtysów Franciszkę Wincentego Smugów z int. córki 

Krystyny z rodziną 
1600 +  r. śm.+ Henryka Kurtka z int. Rodziny  
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Nr 32 

 

Mój Mistrzu,  
przede mną droga, 

którą przebyć muszę tak jak Ty! 

Komentarz… 
 

Mówiąc dziś o proroku, 
myślimy o człowieku, któ-
ry  prorokuje, przewiduje, 
czyta przyszłość, odsła-
nia to,  co będzie, wyja-
śnia to, co  się zdarzyło. 
Za czasów Jezusa prorok 
był człowiekiem, przez 
którego mówił Bóg, mówił 
niekoniecznie o  tym, co 
się zdarzy, ale o  tym, co 
jest bardzo ważne dla 
człowieka. Wydaje się,           
że wszyscy prorocy, co 
do jednego, poumierali  
i zostali  tylko na obraz-
kach w starej Biblii. Jed-
nak między nami są pro-
rocy, którzy do nas mó-
wią. Czasem Bóg chce 
nam coś przez nich po-
wiedzieć. Często zagłu-
szamy ich i lekceważymy. 
„Śmierć  frajerom” – po-
toczne powiedzenie, któ-
re ucina głowę prorokom, 
tym, którzy  mówią o po-
święceniu, cierpieniu  
w duchu Ewangelii.  
/ks. Jan Twardowski/ 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Ez 2,2-5    /     2Kor 12,7-10     Ewangelia:   Mk 6,1-6 
„Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego 
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, 
pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda 
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy  
i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mó-
wił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok 
tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył 
ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i na-
uczał.” 
 
 

 

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy  
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich. 

 

 

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Franciszkę 
Kubicką z Kowali która odeszła do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju † 

Ekstra… 
× 11 lipca – Światowy Dzień Ludności 



 
 

A w parafii… 
▪ 19 lipca – odbędzie się pielgrzymka do Pacanowa (Sanktuarium Krzyża), Dębowca (Sank-
tuarium Matki Bożej), Zabawy (Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny), Tuchowa (Sanktuarium 
Matki Bożej) i Dukli (Sanktuarium św. Jana). Cena wyjazdu to 40 zł. Wyjazd o godz. 6:00. 
Zapisy u p. Ireny Goli (tel. 041 311 71 81) do dzisiaj (5 lipca). 

Imieniny Papieża Benedykta XVI 
Joseph Alois Ratzinger urodził się 16 
kwietnia 1927 w Marktl am Inn (Niemcy) 
w rolniczej rodzinie. W listopadzie 1944 
został wcielony do Wehrmachtu. W roku 
1945 został internowany w obozie dla 
jeńców wojennych jako niemiecki żoł-
nierz. Zwolniony w czerwcu tego roku, 
wstąpił do monachijskiego seminarium. 
29 czerwca 1951 otrzymał święcenia ka-
płańskie. Studiował filozofię i teologię na 
Uniwersytecie Monachijskim. Przez na-
stępne lata pracował jako wykładowca 
na wyższych uczelniach. W marcu 1977 
papież Paweł VI nominował Ratzingera 
arcybiskupem Monachium i Freisingu, 
zaś na konsystorzu w czerwcu mianował 
kardynałem. 25 listopada 1981 otrzymał 
nominację z rąk papieża Jana Pawła II 
na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary 
W 2002 wybrany dziekanem Kolegium 
Kardynalskiego. 19 kwietnia 2005 -  
w drugim dniu konklawe w czwartym gło-
sowaniu został wybrany kolejnym, (265., 
według innej rachuby 266.) papieżem  
i przybrał imię Benedykt XVI. Obchodzi 
imieniny 11 lipca w św. Benedykta. 

Bliżej Eucharystii… 
Obrzęd pokoju – został wprowadzony do liturgii 
eucharystycznej prawdopodobnie w V w. Jego 
miejsce przed Komunią św. stanowi nawiązanie 
do Chrystusowego wezwania do pojednania  
z braćmi: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś prze-
ciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem,  
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! (Mt 
5, 23-24). Obrzęd pokoju jest wyrazem wzajemnej 
braterskiej miłości. Według aktualnie obowiązują-
cego Mszału Rzymskiego obrzęd pokoju składa 
się z modlitwy mówiącej o darze pokoju udzielo-
nym przez Jezusa Chrystusa, natomiast dalsza jej 
część zawiera prośbę do Chrystusa o doprowa-
dzenie wspólnoty wiernych do pełnej jedności. 
Istnieje kilka wersji początkowej części tejże mo-
dlitwy, które to wersje dostosowane są do po-
szczególnych okresów liturgicznych. Co do formy 
tego gestu Stolica Apostolska nie podaje osta-
tecznego rozwiązania, lecz pozostawia go w gestii 
poszczególnych Konferencji Episkopatów, co wy-
nika z różnorodności mentalności, zwyczajów  
i znaczenia gestów u poszczególnych grup et-
nicznych. W Polsce tradycyjną formą przekazy-
wania znaku pokoju jest skłonienie głowy lub 
podanie ręki.  

Rok Kapłański 
Odpusty w Roku Kapłańskim 
Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny: 
- 19 czerwca 2009 r. (początek Roku Kapłańskiego) 
- 4 sierpnia 2009 r. (150. rocznica śmierci św. Jana Vian-
neya) 
- 19 czerwca 2010 r. (zakończenie Roku Kapłańskiego) 
- w pierwszy czwartek każdego miesiąca Roku Kapłań-
skiego 
Warunki uzyskania odpustu: 
- spowiedź sakramentalna 
- udział we Mszy św. 
- przyjęcie Komunii św. 
- ofiarowanie modlitw i dobrych uczynków w intencji ka-
płanów - aby Pan Jezus kształtował ich serca według 
serca swego 
- odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świę-
tego 

Boży człowiek…  -  św. Benedykt (11 lipca)        
Benedykt urodził się około 480 r., gdy imperium 
rzymskie chyliło się ku upadkowi. Jako młody czło-
wiek udał się do Rzymu by tam pobierać nauki. Znie-
chęcony postawą otaczającej go młodzieży posta-
nowił opuścić miasto. Pragnienie życia w odosobnie-
niu przywiodło go z czasem do doliny Anio, w pobliżu 
Subiaco. Przez trzy lata wiódł Benedykt żywot pu-
stelnika, studiując Pismo i żywiąc się jedynie chle-
bem, który pewien mnich spuszczał mu na linie. Po-
dziw i szacunek dla Benedykta były tak wielkie, że 
okoliczni mnisi poprosili go, by został ich przeorem. 
Zgodził się, lecz nie nawykli do tak wielkiej dyscypli-
ny zakonnicy zbuntowali się i postanowili otruć Be-
nedykta. Legenda głosi, że gdy  święty chciał pobło-
gosławić puchar z zatrutym winem kielich rozpadł 
się. Ocalając mu życie. Z czasem coraz więcej ludzi 
gromadziło się wokół Benedykta, osiadali z nim ko-
lejni mnisi. Postanowił on zatem połączyć ich w jed-
nej wspólnocie w 12 małych klasztorach, a w 527 ro-
ku udał się na Monte Cassino, gdzie rozpoczął bu-
dowę opactwa, które stało się główną siedzibą Be-
nedyktów. Modlitwa. Boże, Ojcze Nasz, pokornie 
Cię prosimy, abyśmy od Świętego Benedykta na-
uczyli się życ w wierze i dobroci i miłowali swoich 
braci i siostry. Amen 

Zamyśl się… 
„Przyjacielem jest ten, kto wie wszyst-
ko o tobie i nie przestaje cię kochać”                 
                        /Elbert Green Hubbard/ 

Uśmiech… 
- No i co tam Ksiądz mówił na kazaniu? - pyta ojciec 
syna - Mówił, że rodzice nie powinni wypytywać o to 
swoich dzieci tylko sami mają przyjść do kościoła. 

Coś dla ducha… 
„Łódź” 

Któregoś wieczoru dwaj turyści, którzy przebywali na kampingu nad brzegiem jeziora, posta-
nowili przepłynąć łodzią jezioro, aby napić się czegoś w barze, znajdującym się po drugiej 
stronie. Zatrzymali się tam do późnej nocy, opróżniając całą serię butelek. Gdy wyszli z baru, 
zataczali się nieco, ale udało im się zająć miejsca w łodzi, by odbyć powrotną jazdę. Zaczęli 
wiosłować krzepko. Spoceni i zasapani przez dwie godziny wytężali swe siły. Wreszcie jeden 
z nich powiedział: - Nie sądzisz, że o tej porze już dawno powinniśmy dobić do drugiego brze-
gu? - Z pewnością! - odpowiedział drugi.- Może nie wiosłowaliśmy odpowiednio mocno. Po-
dwoili więc wysiłki i jeszcze przez godzinę wiosłowali zapamiętale. Gdy nastał świt zdumieni 
stwierdzili, że znajdują się ciągle w tym samym miejscu. Zapomnieli odczepić mocną linę, któ-
rą przywiązali swą łódź do pomostu.  
Pewien człowiek, który uważał się za niewierzącego spadł kiedyś z urwiska. Posiadał szybki 
refleks, udało mu się więc złapać za gałąź jakiegoś krzaka, który wystawał ze zbocza. Wisząc 
nad przepaścią zaczął krzyczeć z całych sił: - Boże, ratuj mnie! - Jego krzyk spotkał się z cał-
kowitym milczeniem. Ale człowiek nadal wołał: - Boże, ratuj mnie! - Wówczas dał się słyszeć 
głos z góry: - Wszyscy tak mówią, gdy są w tarapatach. - Ale nie ja. Panie! Mówię naprawdę 
szczerze. Będę mówił o Tobie wszystkim. Uwierzę we wszystkie Twoje słowa - obiecywał 
zdesperowany. - Dobrze. A więc puść gałąź - powiedział Bóg. - Mam puścić gałąź? Nie je-
stem szalony.                                                                                                       /Bruno Ferrero/ 

 


