
 
 
 
 
 
 
 
 

+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół. Na ten tydzień troskę 

o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Barbary i Grzegorza 
Nuckowskich, Jolanty i Mieczysława Kempa, Janiny i Stanisława Kuźniar. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tym tygodniu: poniedziałek, czwartek i sobota rano o godz. 700, 

wtorek, środa i piątek o godz. 1800. W środę Uroczystość NMP Częstochowskiej 
– o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. Otrzymaliśmy zaproszenie na XXXVII Dożynki Diecezjalne które odbędą się 
w przyszłą niedzielę w Żurawicy. Przewodniczyć im będzie ks. abp Adam Szal. 
Początek o godz. 1000. Szczegóły na plakacie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza  
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał 
swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 
albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za 
kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: 
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu 
rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. 
Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec 
mój, który jest w Niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa 
Niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w Niebie, 
a co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie». Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 
 
Wyznanie wiary Piotra stoi w samym centrum Ewangelii Mateusza i stanowi 
punkt przełomowy w drodze uczniów śladami Jezusa. Powołani przez Niego 
i zaproszeni do szczególnej z Nim bliskości, słuchają Jego nauczania i patrzą na 
Jego dzieła, odkrywając stopniowo odpowiedź na nurtujące ich pytanie: „Kim 
On jest?”. Teraz to Jezus stawia im pytania. Pierwsze z nich jest jakby sondażem 
społecznym: „Za kogo uważają mnie ludzie?” Uczniowie sprawnie referują 
popularne „opinie o Jezusie”, zebrane wśród dobrych, religijnych ludzi. Według 
nich jest On „jednym z”, prorokiem, jak inni Boży mężowie, których nie 
słuchano i prześladowano, a czci się ich dopiero po ich śmierci. Drugie pytanie 
wyraźnie akcentuje różnicę między tłumem a uczniami: „A wy? Za kogo Mnie 
uważacie?” Choć stoi ono w liczbie mnogiej, nie jest bynajmniej pytaniem 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 5(72)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 24.VIII – 30.VIII 2020 

poniedziałek + Jan 

wtorek + Filomena, + Maria, + Franciszek  

środa + Wiesław Sobek w rocznicę śmierci 

czwartek Dziękczynna za wszystkie łaski i dalszą opiekę 

piątek + Janusz Smyczek 

sobota W intencji Bogu wiadomej 

niedziela + Katarzyna, + Stefan Zięba 
 

Spowiada się mężczyzna: dla dobra wiary wyrzekłem 
się wiary! Jak to? – pyta kapłan. Niestety pierwszy raz 
zdarzyło mi upicie się. Gdy rano obudziłem się w rowie, 
szli kapłan i pastor. Pastor wskazując ręką na mnie 
powiedział księdzu: widzisz twój katolik! Ja wtedy 
odpowiedziałem: Jak Boga kocham – protestant. 

„W Kościele katolickim Chrystus daje wszystko, co jest nam potrzebne, 
abyśmy dojrzewali do pełni szczęścia w Niebie. Daje nam swoją Matkę, 

aby nas Ona prowadziła trudną drogą wiary i miłości. Chrześcijaństwo jest 
żydowską religią, spełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu, 
jest ono najcenniejszym darem dla każdego człowieka i całej ludzkości.” 

 Rosalind Moss 


