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XXI Niedziela Zwykła 

Ewangelia wg. św. Łukasza 

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. 

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: 

«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało 

wejść, a nie będą mogli. 

Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie 

kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, 

skąd jesteście". 

Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych 

nauczałeś". 

Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie 

wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości". 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i 

wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie 

Bożym. 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi». 

 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 22. 08. 2016 –NMP Królowej - wspomnienie 
7. 00 Z ok. ur. w pew. int. o zdrowie i wszelka Bożą opiekę 

 Wtorek 23. 08. 2016  - św. Róży z Limy - dziewicy 
18. 00 Za + Henryka Bodora w rocznicę śmierci, za jego ++ rodziców i rodzeństwo 

 Środa 24. 08. 2016  - św. Bartłomieja – Ap. 
18. 00 Za ++ Józefa i Bronisławę Klik, córki Annę i Małgorzatę, za ich + rodziców, 

rodzeństwo, + zięcia Józefa Dittrych, za ++ z rodz. Klik - Zdzuj - Dittrych i 

d.op. 

 Czwartek 25. 08. 2016  - św. Ludwika - króla 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + matkę Różę Huncza w 20 r. śm., za + męża Wiktora, ich rodziców, za + 

Gerharda i Angelę Roczek oraz za zięcia Dariusza Suchan 

18. 00 Za ++ Jana i Annę Świerc, syna, synową, wnuka Rudolfa Kasperek, za ++ z 

rodz. Marszolek i za całe pokr. oraz d.op 

 Piątek 26. 08. 2016  - NMP Częstochowskiej - Uroczystość 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Częstochowskiej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Anny Kunickiej z ok. 93 r. ur., za + męża Wojciecha, za 

dzieci z rodzinami i wnuki 

 Sobota 27. 08. 2016  - św. Moniki - wspomnienie 
11. 00 Ślub: Kamil Byczkowski i Agnieszka Widera 

12. 00 Ślub: Tomasz Dąbrowa i Sandra Waluś 

13. 00 Ślub: Arkadiusz Kurek i Zofia Milczarek 

15. 00 Za + Emilię Kossakowską w I rocznicę śmierci, za ++ z pokr. i d.op. 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za ++ rodz. Mateusza i Juliannę Drzymała, za ++ z pokr. i za + Ks. 

Franciszka Haase oraz d.op.  

- Za + syna Mariusza Masłowskiego, za ++ rodziców z obu stron i za ++ 

dziadków  

- Za ++ Otylię i Pawła Walerus, za ich ++ rodziców i teściów, za ++ 

rodzeństwo i ++ krewnych z rodziny  

- Za + Bernarda Musioł, jego ++ rodziców, teściów, + brata Manfreda i ciocię 

Zofię oraz  d.op.  

- Za + Tomasza Szafarz w 7. r. śm., za + ojca Bernarda i za ++ z pokr.  

- Za + męża Romana Roczek w rocznicę śmieci, za ++ rodziców, teściów i za 

++ z pokr.  

- Dz. błag. o zdrowie i Boże błog. w int. Janiny Rycerz z ok. 70 r. ur. i o 

wszelkie potrzebne łaski 

 Niedziela 28. 08. 2016 – XXII Niedziela Zwykła  
8. 00 W 25-rocznicę śmierci, za ++ rodziców, braci, teściów i za ++ krewnych 

10. 30 Za + ojca Romana Roczek w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, teściów, za + 

Urszulę Kieljan, za ++ z pokr. i d.op. 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 Za + Rudolfa Hyla w 3 r. śm., za + żonę Renatę, za ++ rodz. Hyla – Zieliński - 

Jambor, za najbliższą rodzinę, pokr. i d.op. 

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W tym tygodniu przypadają: Uroczystość NMP Częstochowskiej (piątek), 

świętego Bartłomieja Apostoła (środa) oraz wspomnienie obowiązkowe 

NMP Królowej i św. Moniki (sobota)  

2. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna (28 sierpnia) na malowanie 

naszego kościoła  

3. Na Górze św. Anny w dniach 26 – 28 sierpnia (piątek – niedziela) odpust 

Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi  

4. Nasze DOŻYNKI  PARAFIALNE będziemy obchodzić 4 września br.  

5. Nasza pielgrzymka parafialna już w tym tygodniu wtorek – środa (23 – 24 

sierpnia). Zbiórka o godz. 6.00 a wyjazd o godz. 6.30 

Patron tygodnia – św. Augustyn 

Św. Augustyn, biskup, doktor Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaście. Syn 

Patrycjusza i Moniki (zob. 27 sierpnia). Kształcił się w Tagaście, Madurze i 

Kartaginie. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie 

grzeszne. W 17 roku życia związał się z kobietą, która urodziła mu syna - Adeodata. 

Konkubinat ten trwał 15 lat. Jako nauczyciel retoryki, związany ze środowiskiem 

manichejczyków, pracował w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie. Tam słuchał kazań 

św. Ambrożego, dzięki którym podjął lekturę Pisma Świętego. W roku 386 doznał 

duchowego wstrząsu, który spowodował nawrócenie. W Wielkanoc 387 roku wraz ze 

swoim synem przyjął chrzest. Rezygnując z pracy powrócił do Afryki. Podczas 

podróży, w Ostii umarła mu matka - św. Monika. Po powrocie do Afryki sprzedał 

swój skromny majątek i w Tagaście założył klasztor, w którym przebywał do 391 

roku. Wtedy otrzymał święcenia kapłańskie. W pięć lat później został biskupem 

Hippony. Dał się poznać jako gorliwy i mądry pasterz. Zajął zdecydowaną postawę 

wobec błędów manicheizmu, donatyzmu i pelagianizmu. Jego nauka filozoficzna, 

teologiczna ogarnęła cały Kościół Zachodni. Wywarł ogromny wpływ na duchowość 

chrześcijaństwa, a także na życie zakonne. Jego mowy i pisma zalicza się do 

najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Najbardziej znane są "Wyznania". Umarł 28 

sierpnia 430 roku podczas oblężenia Hippony przez Wandalów. Jest jednym z czterech 



wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Patron augustianów, kanoników 

regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów. Jego relikwie 

znajdują się w kościele S. Piotro in Ciel d'0ro w Pawii. 

"Nauczcie się kochać siebie, nie kochając samych siebie." 

"Prawdziwa wolność polega na czynieniu dobrze z radością." 

Św. Augustyn 

 

W IKONOGRAFII św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako 

zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem 

morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte 

dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów. 

 

List do Hebrajczyków 

Bracia:  

Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: "Synu mój, nie 

lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.  

Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje za syna".  

Trwajcież w karności; Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 

którego by ojciec nie karcił? 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi 

tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. 

Dlatego opadłe ręce i osłabłe kolana wyprostujcie. 

Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 

Humor 

Mój dziadek ciągle narzeka, że koszty życia strasznie wzrosły w dzisiejszych czasach. 

Mówi: 

- "...pamiętam kiedy byłem młody - mama mi dała 5 złotych na zakupy, a ja wróciłem 

do domu z pełną reklamówką - wędliny, mleko, chleb, ser, masło, konfitury. A teraz 

co?! Wszędzie te lustra, te kamery! 

 

Siedzą na ławeczce dwaj emeryci w pewnym momencie obok nich przechodzi bardzo 

młoda i atrakcyjna dziewczyna. Obaj popatrzyli na siebie i jeden z nich: 

- Wiesz Kaziu, jak widzę takie młode i zgrabne ciałko, to aż mi się krew w żyłach 

gotuje! 

Na co drugi: 

- Nie bądź głupi Tadziu, to nie krew Ci się w żyłach gotuje, ale wapno w kościach 

lasuje! 


