
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym kościół na dzisiejszą niedzielę. Na kolejny 

tydzień powierzamy opiece nasz kościół rodzinom: Teresy i Stanisława 
Cieszyńskich, Iwony i Mariusza Żyga, Zdzisławy i Piotra Lenar. 

2. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby kościoła. Złożyli je w ostatnim czasie: 
Halina i Ryszard Szołdra – 120 zł, Małgorzata i Paweł Demczuk – 120 zł, 
Aleksandra i Czesław Czyż – 300 zł. 

3. Msze św. w tym tygodniu będą na przemian: poniedziałek, środa, 
piątek i sobota o godz. 1800, wtorek i czwartek rano o godz. 700. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
5. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek oraz I piątek 

miesiąca. W piątek rano wyjadę z posługą do chorych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, 
oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. 
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły 
za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. 
Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego 
uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem 
i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 
żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie 
im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch 
ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie, 
następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w Niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy 
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 
kobiet i dzieci.  
 
Sprawy doczesne są tym, co bardzo często zaprząta nasz umysł. Co będziemy 
jedli, co będziemy pili, czym się przyodziejemy, czy wystarczy na zakup 
zeszytów dla dzieci, na ich kolonie, zagraniczne wczasy, nowy samochód... 
Każdy z nas ma własny pułap marzeń, a wielu wydaje się, że szczęście można 
osiągnąć dopiero po wspięciu się na odpowiedni poziom statusu społecznego. 
Dlatego niektórzy tak niewiele czasu poświęcają sprawom Bożym. Łatwo 
znajdujemy wytłumaczenie dla swojej postawy: bo trzeba z czegoś żyć, 
bo trzeba zatroszczyć się o start dzieci, bo trzeba pomyśleć o przyszłej 
emeryturze. Słowa starej piosenki wyrzucają nam: „Na nic nie ma czasu, 
każdy goni szczęście, na później zostawia to, co najważniejsze”.  
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 +*+*+* *+*+*+ 
WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 2(69)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 3.VIII – 9.VIII 2020 

poniedziałek + Józef, + Marianna, + Walenty Tajchman 

wtorek + Edward Hawro 

środa + Edward, + Kazimiera Hawro od siostry i szwagra 

czwartek + Piotr Wojnar od rodziny ojca chrzestnego 

piątek + Edward Hawro 

sobota Za zmarłych z rodziny Łazarz 

niedziela W intencji Agnieszki i Marcina w 15 r. ślubu o Boże 
Błogosławieństwo i dalsze łaski 

 

Małżeństwo przy herbatce. 
 Żona czyta gazetę i wzdycha: 
– No, popatrz. Piszą tutaj, że woda 
podrożała. 
– No, nareszcie! – ucieszył się mąż – 
najwyższy czas, żeby i abstynentom 
dobrali się do kieszeni! 


