
Pozostałe ogłoszenia  

1. Od poniedziałku do soboty Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę w 

Częstochowie  

2. W dniach 26 - 27 sierpnia na Górze św. Anny  pielgrzymka ministrantów  

3. Na tzw. „Ustawę śmieciową” na utrzymanie naszego cmentarza 

parafialnego Parafianie z Maliny przekazali 1.150 zł., a Parafianie z 

Metalchemu 810 zł. za co w imieniu naszej wspólnoty parafialnej składam 

serdeczne Bóg zapłać  

4. Tym wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwie do MB Fatimskiej 

składam również podziękowania  

5. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

6. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

7. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Róża 
 

Niemiecki poeta Reiner Maria Rilke mieszkał przez pewien czas w Paryżu. Aby dojść 

na uniwersytet, codziennie przechodził w towarzystwie swej francuskiej przyjaciółki 

bardzo ruchliwą ulicą. Na rogu tej ulicy mijali żebraczkę proszącą przechodniów o 

jałmużnę. Kobieta zawsze siedziała w tym samym miejscu, nieruchomo jak posąg, z 

wyciągniętą ręką i oczami wbitymi w ziemię. Rilke nigdy jej nic nie dawał, podczas 

gdy jego przyjaciółka czasem wrzucała jakąś monetę. Pewnego dnia zdziwiona młoda 

Francuzka zapytała poetę: 

– Dlaczego nigdy nic nie dajesz tej biedaczce?  

– Powinniśmy podarować coś jej sercu, a nie jej dłoniom – odparł. 

Następnego dnia Rilke przyniósł przepiękną, zaledwie rozkwitłą różę, włożył ją w 

ręce żebraczki i chciał pospiesznie odejść. Wtedy zdarzyło się coś nieoczekiwanego: 

żebraczka podniosła oczy, popatrzyła na poetę, podniosła się z ziemi, ujęła jego dłoń i 

ucałowała ją. Potem odeszła, przyciskając do piersi różę. Przez cały tydzień nikt jej 

nie widział. Lecz po ośmiu dniach znowu powróciła na swoje miejsce. Cicha i 

nieruchoma jak zwykle. 

– Ciekawa jestem, z czego żyła przez te wszystkie dni? – spytała młoda przyjaciółka 

poety. 

– Żyła różą – odparł Rilke.  

 

Złota myśl tygodnia 

Zamiast chcieć wchodzić na wyższy stopień cnoty, dołóżmy sił, aby stać się 

doskonałymi w tym, czego Bóg od nas chce.  

Św. Ignacy 
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XXNiedziela Zwykła 
 

 

Ewangelia wg św. Łukasza 12,49-53. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem 

rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby 

on już zapłonął. 

Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się 

to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 

powiadam wam, lecz rozłam. 

Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w 

jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 

przeciw trojgu; 

ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka 

przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa 

przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej". 
 

List do Hebrajczyków 12,1-4. 

Bracia: Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki 

ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale 

biec w wyznaczonych nam zawodach. 

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to 

zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego 

hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. 

Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką 

wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. 

Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. 


