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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Bożeny i Marka Smyczek, 
Anny i Adama Kurasz, Alicji i Józefa Pelc. 

2. Msze św. w tygodniu: codziennie rano o godz. 700 z wyjątkiem piątku. 
W tym dniu Msza św. o godz. 1800. 

3. W tym tygodniu będę uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich. 
Polecam się waszym modlitwom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA (Łk 1, 39–55) 
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła 
z pośpiechem w góry do pewnego miasta 
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza 
i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko 
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego 
Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał 
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od 
Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój 
w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem 
odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia 
i pokolenia Nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, 
a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym 
odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. 
Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Wniebowzięcie jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości maryjnych roku 
kościelnego. Stanowi dopełnienie tego wszystkiego, co Kościół od 
najdawniejszych czasów rozpoznawał i czcił w Osobie i życiu Maryi. 
Jest synowskim uściskiem Matki, która jak kiedyś swojego Syna, tak dzisiaj 
Jego Kościół, ma stale w swoich ramionach. W dzisiejszą Uroczystość Kościół 
przypomina nam dogmat wiary katolickiej, ogłoszony w 1950 roku przez 
papieża Piusa XII, wielkiego czciciela Matki Bożej, który głosi, że: 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 16.VIII – 22.VIII 2021 

poniedziałek + Jolanta Dąbrowska, od męża i syna 

wtorek + Marian Pawliszak, od rodziny Kluz z Kosiny 

środa + Kazimiera, + Tadeusz Magryś 

czwartek + Marian Pawliszak 

piątek O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Nizin 
i Chałupek Dusowskich, przygotowujących ołtarz na Boże Ciało 

sobota O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Nizin 
i Chałupek Dusowskich, przygotowujących ołtarz na Boże Ciało 

niedziela + Bronisława, + Antoni, + Józef, + Stanisław, + Józef Kuźniarowie, 
od Witolda Kuźniara 

 

 O, Maryjo, czemu 
biegniesz w Niebo, 

Z jaką spieszysz do Boga potrzebą? 
Czy Cię wstyd już Twej 

ubogiej chatki? 
Czy Ci żal jest Twej już 

zmarłej Matki? 
Ty nas żegnasz ostatnim 

tchem, Pani. 
O, my wiemy, co Twój znaczy zgon. 
Nie płaczemy, bośmy przekonani, 

Że Cię czeka w Niebie Chwały Tron. 
  
 

 W dniu Twego święta, 
o Matko nasza,  

Do Twego Tronu modlitwy ślemy. 
Błogosław rolniczej pracy 

Na tej ojczystej, rodzinnej ziemi, 
Nad którą zapach żniwny 

Jak kadzidło z naszą 
modlitwą i uwielbieniem 

W Niebo ulata, uświęć nasze dary, 
Matko Boska Zielna, 

Matko Wniebowzięta. 
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