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7. – 13. 08. 2017 

Święto Przemienienia Pańskiego  

 

Ewangelia wg św. Mateusza  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę 

wysoką, osobno. 

Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się 

białe jak światło. 

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: 

«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» 

Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. 

A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» 

Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym 

widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 7. 08. 2017 – św. Sykstusa, pap. 

7. 00 Za + Helenę Hadrian w 30 dz. po śm., za + męża Stefana, syna Rajnharda, 
pokr. i d.op. 

 Wtorek 8. 08. 2017 – św. Dominika, kapł. 
7. 00 Za + Różę Sowada, jej rodziców, brata Karola, dziadków, krewnych i za + 

Elżbietę Thomys 

18. 00 Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. o dalszą opiekę 
Bożą dla całej rodziny Mylek oraz za dzieci z rodzinami 

 Środa 9. 08. 2017 – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m. 
patronki Europy (Edyty Stein)  

18. 00 Za + Annę Kurpierz, za + męża Stanisława, za ++ rodz., rodzeństwo i za ++ z 
rodz. Kochanek - Kurpierz oraz d.op. 

 Czwartek 10. 08. 2017 – św. Wawrzyńca, diakona i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodz. Maksymiliana i Marię Nawicki, dwóch synów, trzy córki, synową 
i pokr. z obu stron 

 Piątek 11. 08. 2017 – św. Klary, dz. 
18. 00 Za + Alfonsa Kowol w 9 r. śm., za + żonę Krystynę, za ++ z rodzin Kowol - 

Pasoń, za + Jadwigę Namyślik, za + Jerzego Wieszala, pokr. i d.op. 

 Sobota 12. 08. 2017  - św. Joanny de Chanel, zakonnicy 
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA  ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 
Marii Myśliwiec z ok. 50 r. ur., za wnuczkę Lenkę z ok. ur. i za całą rodzinę  
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 
int. Eryki Kurpierz-Henike  
- Za + Justynę Bernat w 30 dz. po śm.  
- Za + matkę Marię Wanat z ok. Urodzin i imienin, za męża Jana Want, brata 
Henryka, bratową Emilię, teściów Helenę i Franciszka Godlewskich, brata 
Kazimierz, wuja Aleksandra i wszystkich ++ krewnych 
- Za ++ Jana i Urszulę Kempin, za + zięcia Andrzeja Gałeckiego, pokr. i d.op.  
- Za ++ rodz. Jadwigę i Józefa Loch, ich rodziców, rodzeństwo oraz za ++ 
rodz. Teklę i Rocha Staś,  ich rodziców, rodzeństwo oraz d.op.  

 Niedziela 13. 08. 2017 – XIX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik, córkę, dwóch synów, zięciów i za ++ z 

rodz. Grüner 

10. 30 Dz. błag.  do B.Op. MBF. z podz. za otrzymane łaski, z pr. o dalsze zdrowie i 
Boże błog. w int. Felicji Bednarz z ok. 80 r. ur. - Msza od dzieci z rodzinami i 
za + męża Antoniego Bednarz w 2 r. śm. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Mateusza Gobel w rocznicę śm., za ++ pokr. i d.op. 

20. 00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE Z CZYTANIEM ZALECEK 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: we wtorek św. Dominika, w środę św. Teresy 

Benedykty od Krzyża, w czwartek św. Wawrzyńca, w  piątek św. Klary   

2. Raz jeszcze serdeczne podziękowania  za  comiesięczną kolektę parafialną na 

obraz „Ostatniej Wieczerzy”. Wpłynęło 4.490 Zł, 54 Gr i 15 EURO  

3. Dziś druga niedziela kiedy Rada Parafialna rozprowadza CEGIEŁKI NA 

UTRZYMANIE NASZEGO  CMENTARZA PARAFIALNEGO   

4. W sobotę i niedzielę (12 – 13 sierpnia) w Sanktuarium w Kamieniu Śląskim 

uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka. W czasie Jackowych uroczystości 

będziemy chcieli uhonorować ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola, który obchodzi 

85 rocznicę urodzin, 60 rocznicę święceń oraz 40 rocznicę świeceń biskupich. 

Program uroczystości znajduje się w gablotce  

5. W przyszłą niedzielę 13 sierpnia zapraszam na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

o godz. 20.00  

6. Na Górze św. Anny w dniach piątek – niedziela (11-13 sierpnia) uroczystości ku 

czci  Wniebowzięcia NMP – obchody kalwaryjskie  

7. Bóg  zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na potrzeby Kurii i Seminarium 

Duchownego  

8. W dniach 21- 22 sierpnia (poniedziałek – wtorek) będzie organizowana 

dwudniowa parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie 

i do Świętej Lipki. Można się na pielgrzymkę od dziś zapisywać w zakrystii. W 

autokarze z klimatyzacją jest 49 miejsc. Pielgrzymkę obsługiwać będzie firma 

„Sindbad” 

Drugi list św. Piotra   

Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy 

wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako 

naoczni świadkowie Jego wielkości.  

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od 

wspaniałego Majestatu: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".  

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze 

świętej.  

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej 

trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda 

poranna wzejdzie w waszych sercach. 

 



Patron tygodnia – św. Teresa Benedykta 

Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891 

roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. 

W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka 

niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. 

W roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 

doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach 

wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy 

znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 1923-

1931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także 

z odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła 

wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą 

o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił 

jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku 

wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od 

Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała 

uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje 

aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie 

deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć 

w komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, 

teologii - zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan 

Paweł II w 1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października 

1998 r. 

"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich 

za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, <quae sunt super 

terram> [te na ziemi]." 

Edyta Stein 

Humor 

Pilot: Mamy mało paliwa. Pilnie prosimy o instrukcję. 

Wieża: Jaka jest wasza pozycja? Nie ma was na radarze. 

Pilot: Stoimy na pasie nr 2 i już całą wieczność czekamy na cysternę. 

Po czym poznać że polityk kłamie? 

To proste, wystarczy spojrzeć na twarz. Jeśli rusza ustami, to znaczy, że kłamie. 

Żona wróciła do domu z kliniki chirurgi plastycznej. 

- Jak ci się podobam? 

Mąż przygląda się jej uważnie i mówi: 

- Zrobili co mogli. 


