
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam Paniom opiekującym się kwiatami w zeszłym tygodniu, 

oraz sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. Na ten tydzień troskę 
o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: Jolanty i Krzysztofa Jara, 
Wioletty i Wiesława Gargała, Danuty Cieszyńskiej. 

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I czwartek, I piątek i I sobota 

miesiąca. Okazja do spowiedzi codziennie na godz. przed Mszą świętą. 
Rano w I piątek wyjadę do chorych z Komunią św. 

4. Msze św. w tygodniu: poniedziałek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W pierwszą sobotę 
miesiąca o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, 
zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. 

5. Na wtorkową Mszę św. zapraszam dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli, 
by wypraszać pomoc Bożą w nowym roku szkolnym. Na piątkową Mszę św. 
zapraszam młodzież pragnącą mieć przewodnika – Ducha Świętego 
– po drogach życia do wieczności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy 
i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie 
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić 
Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały Świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją 
duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w Chwale 
Ojca swego razem z Aniołami swoimi i wtedy odda 
każdemu według jego postępowania». 

 

Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz koniec? Jaki sens ma nasze życie, 
które przemija jak chmury na niebie nie pozostawiając żadnego śladu? Jakie 
mają znaczenie te wszystkie dni, które giną w otchłaniach nicości? Jaki sens ma 
wrodzona w nas tęsknota za nieśmiertelnością? Czy jest w nas coś bardziej 
osobistego niż sens naszego życia? Świat czyni wokół nas wiele hałasu, abyśmy 
nie mieli czasu zastanowić się nad podstawowymi problemami naszego 
istnienia. Zbyt często denerwujemy się i zabiegamy o wiele rzeczy, chociaż tylko 
jedna jest konieczna – mała cząstka. Dlaczego biegniemy, dlaczego ciągle się 
spieszymy? A czy nie warto byłoby się zatrzymać i pomyśleć o wieczności? 
Niedługo będziemy musieli zatrzymać się na zawsze. Jakże niewiele jest ludzi, 
którzy nie pogubili się po drodze! To bardzo wielka mądrość, jeśli człowiek 
pamięta o swym celu, dla którego został stworzony i ku któremu kieruje swoje 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 6(73)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 31.VIII – 6.IX 2020 

poniedziałek + Eugenia Bytnar 1 r. śmierci 

wtorek + Józef Kuźniar – od rodziny Stachyrów i Słupków 

środa O wszelkie potrzebne łaski Boże i opiekę Matki Bożej 
dla ks. prałata Stefana Kołodzieja, w dniu imienin 

czwartek Dziękczynna za otrzymany dar życia i szczęśliwą drogę 
życiową dla Michasi 

piątek O zdrowie żony Teresy 

sobota W 5 rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra, dziękczynna z prośbą 
o dalsze łaski na drodze rozwoju związku małżeńskiego 

niedziela + Tadeusz Hajduk 11 r. śmierci – ofiaruje żona 
 

„Stąd nie weźmiesz tego 
co masz. Weźmiesz 
tylko to, co dałeś…” 

św. Franciszek z Asyżu 


