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Rekolekcje oazowe w Ochotnicy Dolnej – Młynne. To tu przez 10 dni młodzież 
/wspólnie z Ks. Arturem/ modliła się, świetnie bawiła, zwiedzała okolicę. Na stronach 
informatora zdj ęcia zrobione przez Sylwię – uczestniczkę rekolekcji. 
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EWANGELIA NA XVIII  NIEDZIEL Ę ZWYKŁĄ                                                                    Łk 12, 13-21 
Marność dóbr doczesnych 
Ktoś z tłumu powiedział 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 powiedział 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 wszystko 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". 
 

 
„– Całe życie poświęciłam rodzinie. Nic innego nie było dla mnie ważne. I nagle 
wszystko się zawaliło – opowiadała znajomemu księdzu kobieta, od której mąż odszedł 
nagle po kilkudziesięciu latach małżeństwa. – A przecież Kościół uczy, że rodzina jest 
najważniejsza”. 
– Nie – odpowiedział stanowczo, ale i ze współczuciem ksiądz. – Kościół uczy, że 
najważniejszy jest Bóg. 
             To jedyna sensowna perspektywa. Żaden człowiek, choćby najbli ższy, nie 
należy do nas. Żadne dziecko nie należy do rodziców, żadna rzecz nie jest do końca 
naszą własnością, także sukces i niepowodzenie. Wszystko jest Pana. Tu, na ziemi 
żyjemy z poczuciem braku i niespełnienia, ponieważ zostaliśmy naznaczeni rajem.  
              Dom jest gdzieś indziej. 
 

 
 



OGŁOSZENIA 
1. Informuj ę, że 9 sierpnia, tj. w piątek będziemy przyjmować Pielgrzymkę  
    Akademicką. O godz. 10.00 będzie sprawowana Msza św., a po niej w parku  
    - posiłek. W związku z tym – jak co roku – bardzo proszę o przygotowanie obiadu 
    dla Pielgrzymów. 
2. Składam „Bóg zapłać” za ofiary dla Pielgrzymów mieszkańcom z następujących 
    miejscowości: ………………………………………………………………………….. 
3. Z racji Uroczystości  Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia br. zapraszam na 
    Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. 
4. Sierpień - miesiąc trzeźwości przebiega pod hasłem „Sierpniowa abstynencja  
    potrzebna, cenna i możliwa – ojciec powinien być świadkiem trzeźwości”. 

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Krzysztof Melon, kaw. z Sadkowic i Ewa Wojciechowska, panna z par. tutejszej; 
Łukasz Wołowicz, kaw. z Międzyborowa i Kamila Kuśmirek, panna z par. tutejszej; 
Paweł Włodarczyk, kaw. z par. tut. i Katarzyna Czaczkowska, panna z Rawy Maz. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

           Kieszeń to Troja 
Kieszeń to Troja, która co dzień pada, 
Kiedy ma żona rękę do niej wkłada.       
                                              Jan Sztaudynger 
 

 
 

 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  05. 08. 2013 
……… 
                                                                     WTOREK  06. 08. 2013 
                                                      PRZEMIENIENIE PA ŃSKIE 
  9.00 Za +Stanisława, Zofię i Mariann ę Gierach oraz cr. Gradów i Gierachów. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego w 8 rocz. śmierci i Kazimierza Kaliskiego. 
                                                           ŚRODA  07. 08. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Kazimierza Staszewskiego /int. od siostry Zofii z rodziną/; 
                +Andrzeja Pawlaka /int. od Doroty Kotynia z rodziną/; 
                +Stanisławę Skoneczną /int. od Stanisława z rodziną/; 
                +Stanisławę w 7 rocz. śmierci, Władysława i Jana Żelazków; 
                +Jadwigę w 1 rocz. śmierci, Henryka i Stanisława Walickich, Marcjannę 
                   Stefaniak oraz cr. Wonsowiczów, Walickich i Skonecznych. 
                                                               CZWARTEK  08. 08. 2013 
……… 
                                                          PIĄTEK 09. 08. 2013 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Patrycji Sypka z racji 18 rocz. urodzin. 
                                                  SOBOTA 09. 08. 2013 
17.00 Ślub – Agnieszka Tworska i Rafał Dąbrowski. 
18.00 Ślub – Marta Żyłka i Daniel Reszka. 
                                                   NIEDZIELA  10. 08. 2013 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogumiły i Sławomira Włodarczyków i ich dzieci. 
18.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków, zm. z rodziny Koprów i Miniaków. 
 

 
 


