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

również P. Marii i Antoniemu Cieszyńskim za czyszczenie wykładzin 
dywanowych w ławkach. Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Urszuli 
i Adriana Pelc, Bernadetty i Wacława Musz, Agnieszkę Wojnar. 

2. Msze św. w tygodniu: w sobotę rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
4. W czwartek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. 
5. Ofiarę 300 zł („20-tki”) i na inne potrzeby złożyli P. Ewa i Jan Kuźniar. Bóg zapłać. 
6. Sprzątanie: wyznaczeni z kolejki do sprzątania kościoła ustalają z P. kościelnym 

godzinę i dzień przyjścia. Najlepiej kiedy sami sprzątają lub zamieniają się po 
sąsiedzku. Mający przeszkody, wpłacają w zakrystii na sprzątanie dla osoby 
sprzątającej. Nie prosimy sami innych do sprzątania czy to z parafii czy z poza. 

7. Powitanie i podziękowanie: informuję, że po czasie próby gry na organach 
i zadowolenia wśród parafian, P. Grzegorz Dunaj przechodzi na stałą służbę 
Bogu i nam w naszej parafii. Życzymy radości w tej służbie, błogosławieństwa 
Bożego i jak najwięcej zasług dla Nieba. Pani Agacie Wąsacz składamy 
podziękowanie za służbę od początku istnienia parafii. Mamy nadzieję, 
że nie pożegna się na zawsze z muzyką kościelną. Niech Bóg wynagrodzi Jej 
troskę o anielskie nuty ofiarowane Bogu i wspólnocie. 

8. Za tydzień po rannej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 6, 55. 60–69) 
W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje 
jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym 
napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to 
usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na 
to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego 
wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie 
zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród 
was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy 
nie wierzą, i kto ma Go wydać». Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». 
Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc 
Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: 
«Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy 
i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Rozpaczliwe, a zarazem pełne nadziei słowa padły w dzisiejszej Ewangelii 
z ust św. Piotra: „Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego”. Św. Piotr nie wyobrażał sobie życia bez Chrystusa. Tylko 
w trwaniu przy Chrystusie widział sens dla swego życia. Podobnie patrzył na 
Chrystusa Dietrich Bonhoefer, protestancki teolog, zamordowany przez 
hitlerowców w 1945 roku. Oto jego słowa: „Sądzimy, że nasze życie ma sens 
dlatego, że żyje ta lub inna osoba. W rzeczywistości nie jest tak. Dlatego 
i tylko dlatego nasze ludzkie życie ma sens, że Ziemia pewnego dnia stała się 
godna nosić człowieka! Jezusa Chrystusa! Że żył taki człowiek jak Jezus. 
Gdyby nie żył Jezus, nasze życie nie miałoby sensu mimo wszystkich istot 
ludzkich, które znamy, czcimy i kochamy”. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. 
Jest to pytanie powtarzane dzisiaj coraz częściej. Jedni zadają go w chwilach 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 23.VIII – 29.VIII 2021 
poniedziałek + Regina, + Maria, + Jan 

wtorek Dziękczynna za otrzymane łaski w 51 r. ślubu z prośbą o dalszą opiekę 

środa O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodzin przygotowujących 
czwarty ołtarz na Boże Ciało 

czwartek Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i opiekę 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej dla członkiń Róży św. Faustyny 

piątek + Antoni, + Wiesław, + Maria Musz 

sobota + Jadwiga Sierżęga 

niedziela W intencji Małgorzaty i Bogumiła w 1 r. ślubu 

 

 „Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem o swym 
panu myśli i rwie się do niego na dwóch łapach 

czeka pan dla niego podwórzem łąką lasem domem 
oczami za nim biegnie i tęskni ogonem pocałuj go 

w łapę bo uczy jak na Boga czekać.” 
           ks. Jan Twardowski 
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