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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając 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 zdołają. 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, którzy dopuszczacie 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 26. 08. 2019 – Uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej 
7. 00 Za + Dorotę Morcinek w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 27. 08. 2019 – św. Moniki 

18. 00 Za + matkę Małgorzatę Sbilut w kolejną rocznicę śm. i za +  ojca Alfonsa 

 Środa 28. 08. 2019 – św. Augustyna, bpa i dra K. 

18. 00 Za + brata Stanisława Długosz z ok. rocznicy urodzin oraz za ++ rodz. 

Stanisławę i Mieczysława Długosz, pokr. i d.op. 

 Czwartek 29. 08. 2019 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Dz. błag. z pr. o zdrowie i Boże błog. oraz z podz. za odebrane łaski i o dalsze 

w int. rodzin Kubis - Tokarz - Eckstein - Obstoi 

 Piątek 30. 08. 2019  

13. 00 Ślub i Msza św. Elżbieta Karpińska i Bartłomiej Popardowski 

18. 00 Za + męża Rudolfa Hyla w 6 r. śm., za + Renatę Hyla, za ++ z rodzin Hyla - 

Zieliński i za ++ rodzeństwo 

 Sobota 31. 08. 2019 – św. Rajmunda 

7. 00 Za ++ rodziców Franciszkę i Edmunda Jończyk, córkę Helenę, zięcia 

Ludwika, syna Pawła, za wnuki, za ++ krewnych, za ++ Bronisławę i 

Franciszka Wolny oraz pokr. 

13. 00 Ślub i Msza św. Dagna Łozińska i Mateusz Jendryassek 

16. 00 Ślub i Msza św. Katarzyna Florek i Maciej Zieliński 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Jerzego Staś z ok. 75 r. ur., za żonę Irenę, dzieci z rodzinami i wnuki  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Jerzego, Marii, Bernarda, za dzieci i za ++ z rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP., św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. Anieli i Grzegorza Sołtanowicz w 10 r. ślubu, za dzieci, 

rodziców, rodzeństwo i za + ojca Ignacego   

- Za + Eugeniusza Gruca, za ++ rodziców, rodzeństwo, ++ rodziców Annę i 

Józefa, Stanisława i Zofię Nytko, pokr. i dusze op.  

- Za + Henryka Kozak w 11 r. śm., jego + syna Wiesława w 21r. śm., za ++ 

rodziców i teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z  pokrewieństwa  

- Za + Eugeniusza Nowickiego w rocznicę śm., jego ++ rodziców, teściów, 

krewnych i d.op.  

- Za + siostrę Krystynę Maj w I r. śm., szwagra Jana, męża Henryka, pokr. i 

d.op. 

 



 Niedziela 1. 09. 2019 – XXII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ rodz. Różę i Stefana Gambiec, Hildegardę i Ernesta Styrnol, za pokr. 

Styrnol - Sadlo - Gambiec - Wicher i d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Cecylię i Wiktora Okos, ++ dziadków Sowórka - Okos - Kijowski 

i d.op. 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 - Za ++ Florentynę i Emila Goryszów oraz ++ z obu stron  

- Za + Rudolfa Hyla w 6 r. śm, za + Renatę Hyla, za + Krystynę Zych i za ++ 

z pokr. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. Bóg zapłać za naszą dzisiejszą comiesięczną kolektę na remont wieży naszego 

kościoła     

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: (poniedziałek) NMP Częstochowskiej, 

(wtorek) św. Moniki, (środa) św. Augustyna, (czwartek) Męczeństwo św. Jana 

Chrzciciela    

4. Góra św. Anny – pielgrzymki (wtorek- środa) 27 - 28 VIII ministrantów, 

(piątek-niedziela) 30 VIII – 01 IX uroczystości odpustowe ku czci Aniołów 

Stróżów z obchodami  kalwaryjskimi  

5. Kolekta z niedzieli za tydzień (01 IX) wyznaczona na potrzeby Seminarium i 

innych instytucji diecezjalnych  

6. Można zamawiać w kancelarii parafialnej na przyszły rok 2020 Msze św. 

jubileuszowe, rocznice urodzin i rocznice śmierci naszych zmarłych  

7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie miała w naszej 

Parafii 29 sierpnia o godz. 10.00 (czwartek). Zbiórka ogólnopolska wspiera 

zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz akcję 

„Wyprawka dla Dzieci” prowadzona w Kamerunie 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 
Bracia: 

Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów: 

«Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. 

Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje». 

Trwajcie 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 wyprostujcie opadłe 



ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale 

był raczej uzdrowiony. 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan: 

«Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą 

i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do 

narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które 

nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją 

wśród narodów. 

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na 

koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę 

w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w 

czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako 

kapłanów i lewitów» – mówi Pan. 

 

Patron tygodnia: św. Małgorzata Ward 

Św. Małgorzata Ward, męczennica pochodziła z arystokratycznej rodziny Cogleton. 

Była damą dworu księżnej Whitall w Londynie za panowania królowej Elżbiety I 

(1558-1603), córki Henryka VIII. Kiedy wybuchło krwawe prześladowanie, które 

rozpoczął Henryk VIII (1509-1547) przeciwko Kościołowi z zemsty za to, że papież 

nie chciał uznać rozwodu i jego nieprawej małżonki, Anglia została oderwana od 

Rzymu. Elżbieta I podtrzymała prześladowanie Kościoła. Do więzienia został 

wtrącony, w oczekiwaniu na wyrok śmierci, ks. Wilhelm Wattson, znajomy 

Małgorzaty, za to, że nie chciał podpisać ustawy parlamentu, uznającej króla Anglii 

głową Kościoła w tym kraju. Odmówił on też złożenia przysięgi królowej jako 

swojemu najwyższemu duchowemu przełożonemu. Pod wpływem straszliwych tortur 

kapłan załamał się, ale kiedy został wypuszczony na wolność, żałował tego i głosił 

publicznie, że złożył przysięgę zmuszony do niej katuszami. Został więc ponownie 

aresztowany i wtrącony do więzienia. W obawie, by ks. Wilhelm ponownie się nie 

załamał i nie wyrzekł wiary katolickiej, Małgorzata zaczęła go potajemnie odwiedzać i 

umacniać w wierze. Kiedy zaś zbliżał się wyrok śmierci, dostarczyła mu sznur, po 

którym zdołał uciec z wieży więzienia. Na nieszczęście pozostała lina, zawiązana u 

okna, której Małgorzata nie zdołała odwiązać. Małgorzata została natychmiast 

aresztowana. Poddana została torturom, by wymusić na niej wskazanie miejsca, gdzie 

ukrywał się kapłan, i by sama także wyparła się wiary. Mimo zadawania jej 

najbardziej wyszukanych mąk, nie załamała się. Skazano ją więc na śmierć przez 

powieszenie. Z całą odwagą weszła na miejsce stracenia i 30 sierpnia 1588 r. oddała za 

Chrystusa i Jego Kościół swoją duszę.  

Papież Pius XI wyniósł ją do chwały ołtarzy w 1929 roku, a papież Paweł VI 

kanonizował ją w roku 1970. 


