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

Na sobotę do sprzątania prosimy osoby: Ewę i Jana Zięba, Zofię i Edytę 
Cieszyńskie, Martę i Patryka Litwin. 

2. Msze św. w tygodniu: w poniedziałek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1800. 

3. We wtorek od godz. 1700 spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
W środę o godz. 800 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, po południu 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730 i Msza św.  
W sobotę o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, 
zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. 

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I Czwartek, I Piątek i I Sobota 
miesiąca. Proszę o zgłoszenie w zakrystii chorych na I piątek miesiąca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23) 
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych 
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, 
że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, 
to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, 
i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, 
nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych 
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, 
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, 
lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz 
powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad 
podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej 
tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie 
Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, 
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni 
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 
myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, 
podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak faryzeusze zgorszyli się z tego, 
że niektórzy uczniowie Pana Jezusa przed posiłkiem nie umyli sobie rąk, 
że nie zachowali „tradycji starszych”. Biedni obłudnicy! Przepisy ludzkie 
przesłoniły im Prawo Boże, które jest niezmienne, jak to słyszeliśmy dzisiaj 
w pierwszym czytaniu: Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 30.VIII – 5.IX 2021 

poniedziałek + Kazimiera, + Tadeusz Magryś 

wtorek + Piotr Dziura, od syna Rafała z rodziną 

środa + Bronisław, + Bronisława i zmarli z rodziny 

czwartek O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
ks. Stefana Kołodzieja 

piątek W intencji dzieci pierwszokomunijnych o potrzebne łaski 
w nowym roku szkolnym 

sobota Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 

niedziela + Krystyna, + Adam, + Bogdan Koba 
 

 „Gdy spotykam dziecko, budzi 
ono we mnie dwa uczucia: 

czułości do tego, kim ono jest, 
oraz szacunek do tego, kim 
może zostać w przyszłości.” 

                   Ludwik Pasteur 
------------------ 

  „Hipokryzja to wstydliwość łajdaka.” 
          Demostenes 
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