
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. 

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Stanisławy i Edwarda Muratów, 
Zofii i Janusza Milanik, Wioletty i Bogusława Barskich. 

2. Ofiarę 240 zł na potrzeby kościoła złożyli P. Krystyna i Stanisław Golenia. 
Bóg zapłać. 

3. Msze św. w tygodniu: w poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe 
dni o godz. 1800. W środę Święto Narodzenia NMP. Podczas Mszy św. 
poświęcenie ziarna siewnego. O godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

4. Na Mszę św. w sobotę zapraszam rodziców (mama i tata) dzieci kl. III 
przed I Komunią św. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 7, 31–37) 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad 
Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby 
położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu 
języka; a spojrzawszy w Niebo, westchnął i rzekł do 
niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, 
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, 
żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to 
rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. 
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
To straszna męczarnia być skazanym jedynie na obserwowanie Świata. 
To boli – nie móc nic powiedzieć ani usłyszeć, jak głuchoniemy z Ewangelii 
św. Marka. Oto człowiek głuchy i niemy. Jest niemy bowiem jest głuchy. 
Jak komentował to św. Beda: „nie ma on uszu by słuchać Słowa Bożego, ani 
nie może używać języka, by Je głosić innym. A bez słuchania Słowa, nie może 
znać Prawa, nie może mieć wiary. Jest więc absolutnie pozbawiony zasług. 
To inni przyprowadzają go do Jezusa i proszą za niego”. Przez gest „Effatha” 
Jezus czyni głuchoniemego zdolnym do wiary, otwiera go na słuchanie Słowa 
i daje mu możliwość głoszenia go. Sam Jezus troszczy się o to, abyśmy mogli 
słuchać Jego Słowa i mieć wiarę. Koniecznie musimy też zauważyć rolę tych, 
którzy przyprowadzili głuchoniemego do Jezusa. Jest to bardzo prosty obraz 
pierwszej wspólnoty wierzących, która doprowadza do spotkania człowieka 
z Jezusem. Św. Marek kilkakrotnie podkreśla, że to jakaś grupa ludzi 
przynosiła lub przyprowadzała do Jezusa chorych. W pierwszym z takich 
opisów umieszcza zdanie: „Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 
«Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».” Nie można nie zauważyć tego 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 6.IX – 12.IX 2021 

poniedziałek + Jarosław Nalepa, od siostry Ewy z rodziną 

wtorek W intencji ks. proboszcza, dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

środa + Tadeusz Hajduk, 12 r. śmierci, ofiaruje żona 

czwartek O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ewy 

piątek O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Ewy 
sobota + Jarosław Nalepa, od rodziny Pychów z Radymna 
niedziela + Waleria, + Agnieszka, w 17 r. śmierci 
 

 Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał. 
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił 

– z uwielbieniem.  
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je, 

niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. 
        Piosenka religijna 

––––––––––––––––––––––––––––––– 
„Nie martw się, że dzieci nigdy cię nie słuchają. 

Martw się, że zawsze cię obserwują.” 
       Robert Fulghum 
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