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PIERWSZE CZYTANIE Iz 56,1.6–7 
Powszechność zbawienia
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrze-
gajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już 
wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się 
objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłą-
czyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować 
imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich 
zachowujących szabat bez pogwałcenia go i 
trzymających się mocno mojego przymierza, 
przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę 
w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz 
ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom 
mój będzie nazwany domem modlitwy dla 
wszystkich narodów”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 67,2-3.5 i 8
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. 
DRUGIE CZYTANIE Rz 11,13–15.29–32 
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby 
wszystkim okazać miłosierdzie
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Do was, pogan, mówię: „Będąc aposto-
łem pogan, przez cały czas chlubię się posługi-
waniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę 
do współzawodnictwa swoich rodaków i przy-
najmniej niektórych z nich doprowadzę do 
zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło 
światu pojednanie, to czymże będzie ich przy-
jęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? 
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 
Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nie-
posłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich niepo-
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słuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni 
stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego 
wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obec-
nym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem 
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby 
wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Oto Sło-
wo Boże.
EWANGELIA Mt 15,21–28 
Wiara niewiasty kananejskiej
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto 
kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych oko-
lic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu 
Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez 
złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej 
ani słowem. Na to zbliżyli się do Niego ucznio-
wie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. 
Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko 
do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A 
ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Pa-
nie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedo-
brze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”. 
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta 
jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich pa-
nów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O nie-
wiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się sta-
nie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została 
uzdrowiona. Oto słowo Pańskie.
Pn Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Ps 45 1 Kor 
15,20-26 Łk 1,39-56/Wt Sdz 6,11-24a 
Ps 85 Mt 19,23-30 /Śr Sdz 9,6-15 Ps 21 
Mt 20,1-16a/Cz Sdz 11,29-39a Ps 40 Mt 
22,1-14 /Pt Rt 1,1.3-6.14b-16.22 Ps 40 
Mt 22,34-40 /So Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 Ps 
128 Mt 23,1-12 /Ndz Iz 22,19–23 Ps 138 
Rz 11,33–36 Mt 16,13–20.



INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 15.8. – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. 
MARYI PANNY - Uroczystość
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 15).
7:00 + Mariannę i Jana Baranów, Ewę, Marka i 
Eugeniusza Jaroniów.
8:30 Dz-bł. w r. urodzin Anny, z prośbą o Boże 
bł. dla cr.
10:00 + Wandę Lech, Stanisławę, Ludwika i Hen-
ryka Witan, Gustawa Repsz, Eugeniusza Książek, 
Sewerynę i Kazimierza Boguckich, Lidię i Anto-
niego Jasińskich
11:30 + Edwarda i Balbinę Zaprzałków.
11:30 Dz-bł. w int. Kajetana i jego rodziców.
15:00 Za parafian.
18:00 + Antoniego Charasimiaka, cr. Charasi-
miaków i Koselów.
20:00 
Wtorek 16.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 16).
8:30 + Stanisława Rutę (mies. po pogrzebie).
18:00 + Weronikę, Stanisława, Emilię, Jana Ba-
ranów.
Środa 17.8. – Św. Jacka, prezbitera
7:00  + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 17).
8:30 + Jacka Myszkowskiego.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Mirosława Niedbałkę (mies. po śm).
Czwartek 18.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 18).
8:30 + Franciszka Turosa (3 r.śm.), cr. Turosów 
i Domańskich.
18:00 + Józefa Pałkę (1 r.śm.).
Piątek 19.8. 
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 19).
8:30 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marcysi 
w 18 r. urodzin oraz  cr. 
18:00 + Grzegorza Barana (12 r.śm.), Stanisława 
Rychlewskiego (19 r.śm.).
Sobota 20.8. – Św. Bernarda, opata i doktora 
Kościoła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 20).
7:00 + Bolesława i Andrzeja Nojków, r-ców Ci-
borków i Nojków.

8:30 + Jadwigę Bartczak (1 r. śm.).
18:00 Dz-bł. w 30 r. ślubu Elżbiety i Krzysztofa 
Cyganów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, dzie-
ci i wnuka.
Niedziela 21.8. – 21 niedziela zwykła  
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 21).
7:00 + Katarzynę i Tomasza Firlągów, Józefę i 
Kacpra Książków, cr. Majszczyków.
8:30 Dz-bł. w 60 r. ślubu Reginy i Mariana.
10:00 Dz-bł. w 20 r. ślubu Iwony i Grzegorza 
Ścięgosz.
11:30 + Romana Kotarskiego (19 r.śm.).
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Apolonię Radkowską (14 r.śm.).
20:00 + Ewę i Leszka Wojtyrów.

Ogłoszenia duszpasterskie
wDzisiaj, 14 sierpnia, przypada 20. nie-

dziela zwykła w roku liturgicznym. Natomiast 
jutro przypada uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. Prawdę wiary o 
tym, że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i 
duszą została wzięta do chwały niebieskiej i 
wywyższona przez Boga jako Królowa, ogło-
sił papież Pius XII w 1950 roku. Ta prokla-
macja dogmatu była przypieczętowaniem 
starodawnej tradycji. Już w V wieku obcho-
dzono bowiem w Kościele święto Wniebo-
wzięcia właśnie 15 sierpnia.

wW Polsce ta uroczystość jest znana i ob-
chodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. 
Na jutrzejszą liturgię do kościoła przynosimy 
bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zosta-
ną tu pobłogosławione. Sam gest błogosła-
wienia rzeczy jest okazją do wychwalania 
Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest 
także prośbą, aby błogosławiony przedmiot 
zawsze przypominał o Bogu i Jego dobro-
ci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę 
uroczystość w kościele błogosławimy zioła 
i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych 



zbiorów właśnie w dniu, w którym osią-
ga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy 
Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej 
nasze serca i codzienny trud przybliżania się 
do Boga. Zapraszamy do kościoła – Msze 
św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę, 
a więc: o godz. 700, 830, 1000, 1130,1800 
i 2000 oraz o godz. 15.00 w nadzwyczajnej 
formie Rytu Rzymskiego. Przychodzimy do 
kościoła z tegorocznymi plonami. Podczas 
wszystkich Mszy św. odbędzie się tradycyj-
ne poświęcenie zbóż, owoców, warzyw, ziół 
i kwiatów.

wGdyby dzisiaj nie przypadała niedziela, w 
liturgii wspominalibyśmy kapłana i męczen-
nika, franciszkanina, świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego (1894-1941). Jest on bliski 
naszym czasom, dobrze znamy jego życie i 
okoliczności męczeńskiej śmierci w oświę-
cimskim obozie koncentracyjnym. Niech 
jego heroiczna miłość Boga i bliźniego bę-
dzie dla nas zobowiązującym przykładem.

wPrzez ostatnie dni myśli i serca nas, Pola-
ków, podążają razem z tłumami pielgrzymów 
na Jasną Górę, gdzie od wieków z głęboką 
wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej 
Królowej Polski wszystkie nasze sprawy na-
rodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. 
Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowieko-
wej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu 
zawirowań historii, także tej najnowszej.

wZ jutrzejszym świętej maryjnym tradycyj-
nie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby 
wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. 
Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miej-
sce Polski wśród narodów Europy i świata 
ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej 
Polski losy naszego Narodu.

wW piątek przypada 19 dzień miesiąca, 

więc jak zwykle Msza św. wieczorna będzie 
połączona z modlitwą za wstawiennictwem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i możliwością 
ucałowania relikwii.  

w19 sierpnia o godz. 19.00 w Sali na ple-
banii spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej oraz wszystkich, którzy zechcą pomóc 
w zorganizowaniu Festynu Odpustowego 28 
sierpnia.

W tym tygodniu patronują nam:
14 VIII - świętego Maksymiliana Marii Kol-

bego (1894-1941) kapłana i męczennika. Jest 
on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego 
życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w 
oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech 
jego heroiczna miłość Boga i bliźniego będzie 
dla nas zobowiązującym przykładem.

17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), 
polski dominikanin, który poświęcił się mi-
sjom w różnych częściach naszego kraju; jego 
życie było przepełnione czcią do Matki Bożej 
(wspomnienie obowiązkowe);

20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cy-
stersów w Clairvaux (Francja) i Doktor Kościo-
ła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany 
„wyrocznią Europy” (wspomnienie obowiąz-
kowe).

Matki Bożej Zielnej
P i ę t n a s t e g o 

sierpnia przeżywa-
my Uroczystość 
W n i e b o w z i ę c i a 
Najświętszej Ma-
ryi Panny. Prawdę 
wiary o tym, że Ma-
ryja po ziemskim 
życiu z ciałem i du-
szą została wzięta 
do chwały niebie-
skiej i wywyższona 

przez Boga jako Królowa, ogłosił papież 
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Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja 
dogmatu była przypieczętowaniem sta-
rodawnej tradycji. Już w V wieku ob-
chodzono bowiem w Kościele święto 
Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia.

W Polsce ta uroczystość jest znana 
i obchodzona jako święto Matki Bożej 
Zielnej. Na liturgię do kościoła przyno-
simy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, 
które zostaną tu pobłogosławione. Sam 
gest błogosławienia rzeczy jest okazją 
do wychwalania Stwórcy za wszelkie 
otrzymane dary. Jest także prośbą, aby 
błogosławiony przedmiot zawsze przy-
pominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej 
opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczy-
stość w kościele błogosławimy zioła i 
kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierw-
szych zbiorów właśnie w dniu, w którym 
osiąga pełnię zbawienia Maryja – Naj-
dojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. 
Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny 
trud przybliżania się do Boga. 

Polski sierpień
- trzeźwo i na nogach

Z początkiem obecnego tygodnia przekro-
czymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas 
szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i 
historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich 
stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzy-
mów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w 
modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia 
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką 
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może 
dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy nar-
komanii kogoś bliskiego, znajomego warto 
ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą 
abstynencję!? Naszym pośrednikiem w mo-
dlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian 
Maria Kolbe.

Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia

w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i 

18:00; 

w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00, 

18:00 i 20:00.

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu

w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30. 
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

Półkolonie w świetlicy
SFCh zaprasza dzieci do świetlicy

27.06.-5.08. 2011 r.,
pn.-pt. w godz. 9.00-16.00.

Zapewniamy fachową opiekę i liczne 
atrakcje. Dzieci otrzymają też codziennie 

posiłek.

*********************************************

Poradnia Psychologiczna 
w wakacje nieczynna. 


