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XX Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Ap 11,19a;12,1.36a.10ab
Niewiasta obleczona w słońce
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana
Apostoła
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka
Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod
jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie:
Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i
dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z
nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed
mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko
porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna
- mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane
do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła
na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane
przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i
królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 45,7.1012.14-15
Stoi Królowa po Twojej prawicy.
DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,20-26 W Chrystusie wszyscy będą
ożywieni
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła
Apostoła do Koryntian
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierw-
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szy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez
człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako
pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa,
w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i
gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i
Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 1,39-56
Bóg wywyższa pokornych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
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. Oto słowo Pańskie.
Pn Ez 24,15-24 Pwt 32 Mt 19,16-22 /Wt Ez
28,1-10 Pwt 32 Mt 19,23-30 /Śr Ez 34,1-11
Ps 23 Mt 20,1-16a /Cz Ez 36,23-28 Ps 51
Mt 22,1-14 /Pt Ez 37,1-14 Ps 107 Mt 22,3440 /So Ez 43,1-7a Ps 85 Mt 23,1-12 /Ndz
Iz 66,18–21 Ps 117 Hbr 12,5–7.11–13 Łk
13,22–30.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ, głównej
patronki diecezji
7:00 + Wandę Lech, Stanisława, Ludwika i
Henryka Witan, Gustawa Repsz, Lidię i Antoniego Jasińskich, Zbigniewa Nowackiego,
Eugeniusza Książek, Sewerynę i Kazimierza
Boguckich.
8:30 + Antoniego.
10:00 + Henryka (14 r. śm.), Jadwigę i Jana
Hamerskich.
11:30 + Romana Kotarskiego (18 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII.
18:00 + Henryka Wójcika.
Poniedziałek 16.08.
7:00 + Franciszka Bulika (14 r. śm.).
8:30 + Jadwigę, Halinę i Jana Piętków.
18:00 + Stanisława Króla, jego rodziców i rodzeństwo, cr. Latuszków.
Wtorek 17.08.

7:00 + Alinę Stelmach – Kamińską (miesiąc
po pogrzebie).
8:30 + Andrzeja Kota (miesiąc po śm.).
18:00 + Jacka Myszkowskiego.
Środa 18.08.
7:00 + Anielę Tarasiuk (15 r. śm.) i Hipolita
Tarasiuka (60 r. śm.).
8:30 + Stefanię Sokół (11 r. śm.), cr. Gorzkowskich i Sokołów.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dz.-bł. z okazji 40 r. urodzin Tomasza – ojca
chrzestnego z rodziną
Dz.-bł. z okazji 31 r. ślubu pp. Iwony i Marka
z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę M. Bożej
dla Jubilatów, dzieci i wnuków
W int. Katarzyny o zdrowie duszy i ciała
Czwartek 19.08.
7:00 + Marka, Marię i Witolda Gawryjołek,
Janinę Pytel.
8.30 + Grzegorza Barana (11 r. śm.), cr. Baranów i Serzysko.
18:00 + Annę Orłowską.
Piątek 20.08.
7:00 + Janinę Bolek – Siklucką (miesiąc po
śm.).
8:30 + Bohdana Pileckiego.
18.00 + Jana i Zofię Winiarków.
Sobota 21.08.
7:00 + Martę Zdziarską.
8:30 + Olga Gołuch (1 r. śm.).
16:00 Ślub: Radosław Bazak – Dorota Staniszewska.
17:00 Ślub: Marek Sierzpowski – Monika
Kwaśniak.
18:00 Ślub: Antoine Rothe – Katarzyna Kozłowska.
19:00 Ślub: Patryk Ornoch – Katarzyna Świtała.
Niedziela 22.08. – 21 niedziela zwykła
7:00 + Katarzynę i Tomasza Firląg, cr. Majszczyków i Książków.
8:30 + Janinę (23 r. śm.), Czesława, Bolesława
i Stefana Krucz.
10:00 + Joannę Cudną (16 r. śm.), Annę i Władysława Cudnych.
11:30 O Boże błog. dla Anny w rocz. urodzin.

13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Antoninę Ratkowską (13 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie 15.08.2010.
20 Niedziela zwykła
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
wDzisiejszą uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny można nazwać
świętem człowieczeństwa, w tym sensie,
że w obrazie Matki Wniebowziętej każdy
z nas może ujrzeć samego siebie. Nagroda, którą Ona już otrzymała, jest przeznaczona dla każdego z nas. To są właśnie te
rzeczy, „których ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, które
Bóg przygotował tym, którzy go miłują”.
wLud polski dzisiejszą uroczystość
zwykł nazywać świętem Matki Bożej
Zielnej. Zazwyczaj na tę porę przypada
koniec żniw. Wdzięczni Maryi za opiekę, przynosimy dziś bukiety z ziół, kłosów
i kwiatów, a rolnicy składają u Jej stóp
dożynkowe wieńce. Kościół je błogosławi,
aby stały się znakiem naszego dziękczynienia. Poświęcone wiązanki zanieśmy
do domu, niech umieszczone przy wizerunku Maryi ciągle przypominają nam
o wielkich rzeczach, jakie Pan Bóg czyni
dla nas. Poświęcenia odbywają się na każdej Mszy św.
wWszystkie polskie myśli i serca podążają dziś do Częstochowy, na Jasną Górę,
gdzie od pokoleń z głęboką wiarą modlimy się do Matki Bożej Królowej Polski,
oraz do innych maryjnych sanktuariów,
które pięknie oplatają naszą ojczystą ziemię. Dziękujemy Maryi za Jej opiekę nad
naszą Ojczyzną, nad rodzinami i wspólnotami parafialnymi. Prosimy o pomoc

w rozwiązywaniu trudnych spraw naszej
codzienności, w dochowaniu wierności
Bogu i Kościołowi wśród tylu współczesnych zagrożeń i nieustannych ataków
szatana. Z Maryją łatwiej nam podążać
ku Niebu.
wNaszą modlitewną pamięcią obejmujemy dzisiaj także doniosłe wydarzenie w
naszej narodowej historii: tak zwany „Cud
nad Wisłą”, kiedy to nasze wojska oparły
się przeważającej sile wojsk bolszewickich
w 1920 roku. „Cud nad Wisłą” uważa się
za zwrotny punkt w historii XX-wiecznej Europy, gdyż powstrzymał „czerwoną
inwazję” na Zachód i pozwolił uniknąć
kolejnego rozbioru Polski. Jest to kolejny
dowód na to, że nasza Królowa pamięta o
swoim Narodzie!
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00
zostanie odsłonięta wystawa o Słudze
Bożym Janie Pawle II zatytułowana „Cóż
powiedzieć, żal odjeżdżać!”. Ta wystawa
prezentowana na kilkudziesięciu fotogramach jest wystawą zewnętrzną, jest
otwarta i dostępna dla wszystkich, tak jak
otwarty i bliski wszystkim był Jan Paweł
II. Fotogramy będą wystawione na terenie wokół kościoła do 3 września tego
roku. Otwarcie jej przy naszym kościele
niejako przygotowuje nas do wielkiego
wydarzenia jakim będzie postawienie na
terenie przykościelnym figury – pomnika
tego wielkiego Rodaka. O pomniku tym
powiemy więcej za tydzień. Obecnie jest
już przygotowany model i w najbliższym
czasie rozpoczną się prace odlewnicze. W
naszym biuletynie warto przeczytać rozmowę z kustoszem i współorganizatorem
wystawy p. p. Zbigniewem Gretką.
wWciąż pamiętajmy o wysiłku zacho-

wania trzeźwości w miesiącu sierpniu.
W najbliższe dni będziemy obchodzić
następujące wspomnienia:
we wtorek, 17 sierpnia – świętego Jacka, założyciela pierwszego klasztoru dominikańskiego w Polsce. Był gorliwym
duszpasterzem i misjonarzem na Rusi, w
Prusach i na Litwie;
w piątek, 20 sierpnia, świętego Bernarda, opata cysterskiego, który wywarł
ogromny wpływ na Europę. Został ogłoszony Doktorem Kościoła;
w sobotę, 21 sierpnia, świętego papieża Piusa X, papieża z początku XX wieku,
nazywanego często „Papieżem Eucharystii”, gdyż przez swoją działalność i reformy przyczynił się do ożywienia życia
eucharystycznego w Kościele. W jego
wspomnienie odnówmy największą cześć
do Najświętszego z Sakramentów.
Jak się zrodził pomysł tej wystawy i jaka jest jej koncepcja?

Oto fragmenty rozmowy z kustoszem i
współautorem wystawy p. Zbigniewem Gretką Wiceprezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Zasoby fotograficzne dokumentujące ten pontyfikat są ogromne,
począwszy od prac Arturo Mari, fotografa papieskiego, a na prywatnych
archiwach i pamiątkowych zdjęciach
amatorskich kończąc. Jakie były kryteria selekcji fotogramów na tę wystawę?
- Nad ostatecznym kształtem ekspozycji
pracowało wiele osób. Pokazujemy zdjęcia znakomitych fotografów, m.in. Arturo
Mari, Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Ryszard Rzepecki itd. Pierwsza papieska liga

fotograficzna. Arturo Mari to dla mnie takie
oko Pana Boga na świat naszych czasów.
Tych zdjęć jest miliony. Kiedyś poprosiłem
Arturo Mari, żeby mi pomógł wybrać jedno
do dzieła ceramicznego. – Wybieraj sam,
dla mnie każde jest drogie, powiedział. My
współpracowaliśmy bezpośrednio z Centrum
Diecezjalnym Archidiecezji Krakowskiej z
dyr. Adamem Mazurkiewiczem. To wystawa
w drodze, będzie dalej „szła” do ludzi. Bo jest
to żywa, czytelna księga poznania, rozpoznania i zadumania.
Na zdjęciu pilotującym wystawę,
bardzo przejmującym, widzimy na
pierwszym planie uśmiechającego
się Ojca św., tym uśmiechem, który
wszystko rozumie. A w głębi białą
oddalającą się postać. I Jego pożegnalne słowa: Cóż powiedzieć, żal
odjeżdżać. A co dziś my mamy Jemu
do powiedzenia, w głębi naszych
sumień, prawie cztery lata po jego
odejściu?
- Rzeczywiście ta wystawa pobudza i do
modlitwy, i do rachunku sumienia, i do zadumy. Ojciec święty patrzy na nas z tych zdjęć ,
jakby wciąż na nowo pytał: w którym miejscu
jesteś, co zrobiłeś, ze swoim życiem, jakie jest
twoje miejsce w rodzinie. Przecież cały czas
patrzy na nas z okna Ojca Niebieskiego swoim przenikliwym i zatroskanym wzrokiem.
Benedykt XVI mówił ostatnio o Janie Pawle II, że jego życie było dotknięte krzyżem
: umarła matka, ojciec, brat. Nie został mu
nikt , ale Pan Bóg mu dał cały świat.
Gdy Kardynał Ratzinger po Drodze Krzyżowej w Coloseum wręcza mu krzyż, on z
umiłowaniem przyciska go i całuje. Ta scena
każe nam wciąż na nowo odczytywać sens
naszego życiowego krzyża. I moc, jaka płynie
z przyjęcia krzyża.
Zapraszamy wszystkich na tę wystawę ,
ale tak naprawdę zaprasza Jan Paweł II .
Elżbieta Szmigielska - Jezierska

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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