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Uroczystość NMP Częstochowskiej 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. 

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej 

odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja 

godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z 

których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 

stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie 

teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. 

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd 

ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i 

powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 

uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 



 Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 27. 08. 2018 – św. Moniki 

7. 00 O zdrowie i Boże błog. oraz wytrwanie w cierpieniu w pew. int. 

 Wtorek 28. 08. 2018 – św. Augustyna, bpa i dra K. 

18. 00 Za + matkę Małgorzatę Sbielut w 6 r. śmierci 

 Środa 29. 08. 2018 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

18. 00 Za + Henryka Bodora, jego żonę Teresę, ++ krewnych i d.op. 

 Czwartek 30. 08. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Rudolfa Hyla w 5 r. śm., za + Renatę, za ++ z rodzin Hyla – Zieliński – 

Jambor - od żony i dzieci z rodzinami 

 Piątek 31. 08. 2018 – św. Rajmunda 

14. 00 Ślub: Tomasz Siwczyk i Marta Grajewska 

18. 00 Za ++ dziadków Jadwigę i Piotra oraz Ryszarda Datko, ich syna Gerharda i za 

++ z pokr. 

 Sobota 1. 09. 2018  - bł. Bronisławy, dz. – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Ojca św., Kościół św. i prześladowanych chrześcijan 

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 

pew. int. z ok. 30 r. ślubu i za dzieci z rodzinami  

- Za + Henryka Kozak w 10 r. śm., jego + syna Wiesława w 20 r. śm., za ++ 

rodziców, teściów, ++ braci Jana i Andrzeja oraz za ++ z pokr.  

- Za + Józefa Szyndler, żonę Wiktorię i czterech synów  

- Za + Edmunda Nowicki w rocznicę śm., jego ++ rodziców, teściów, 

krewnych i d.op.  

- Za + Tomasza Szafarz w 9 r. śm., za + ojca Bernarda i za dziadków  

- Za + Jana Grzegorza Skonieczny w 30 dz. pogrzebu 

 Niedziela 2. 09. 2018 – XXII Niedziela Zwykła 

8. 00 Za ++ Franciszka, Edmunda, Pawła i Stefana Jończyk, Helenę, Ludwika, 

Norberta i Stefana Ozimek, za ++ krewnych, za ++ Bronisławę i Franciszka 

Wolny, ich rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Agatę Laxy, za rodziców, 

rodzeństwo, dziadków i za całą rodzinę 

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski,  z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Aleksandry i Daniela z ok. 10 r. ślubu 



  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła  

2. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św.Moniki (poniedziałek), św. 

Augustyna (wtorek), Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (środa), bł. Bronisławy, 

patronki diecezji opolskiej (sobota)  

3. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na oświetlenie kościoła  

4. W najbliższą sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca  

5. Kolekta za tydzień  (2. IX.) na Seminarium Duchowne i inne  instytucje 

diecezjalne  

6. Pielgrzymki na Górze św. Anny: wtorek – środa (28 - 29 sierpień) ministrantów, 

piątek – niedziela  (31. VIII – 2. IX) uroczystości odpustowe ku czci św. 

Aniołów Stróżów  z obchodami kalwaryjskimi  

7. W niedzielę 9 września będziemy świętowali tegoroczne DOŻYNKI 

PARAFIALNE 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli 

otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do 

serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już 

niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

Czytanie z Księgi Przysłów 
To mówi Mądrość Boża: 

«Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków 

jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. 

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i 

zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, 

początek pyłu na ziemi. 

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w 

górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał 

granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam 

przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, 

igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. 

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie 

naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto 



mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto 

mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana». 

 

Patron tygodnia – św. Jan Chrzciciel 

Św. Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na pustyni. Kiedy 

miał trzydzieści lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i - jak mówi Ewangelia św. 

Łukasza - "głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów" (Łk 3, 3). Kiedy Pan 

Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi świadectwo o Nim w słowach: "Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzechy świata..." (J 1, 29). 

Za swoją działalność św. Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską. Herod Antypas, 

syn Heroda Wielkiego, zabójcy Młodzianków, był wtedy tetrarchą Galilei. To jego 

Pan Jezus nazwał "lisem" (Łk 13,31). To on sądząc naszego Zbawcę, "na pośmiewisko 

kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata" (Łk 23, 11). Żona Heroda była 

córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod porzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu 

połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. Św. Jan śmiało i 

otwarcie napominał i karcił Heroda za ten kazirodczy związek. Wskutek tego Herod 

kazał go uwięzić. Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji 

do zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda wydano wielką ucztę, podczas której pięknie 

tańczyła Salomea, córka Herodiady. Spodobała się ona wielce Herodowi, przysiągł 

więc że spełni każdą jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana. 

Herod zasmucił się tym żądaniem, gdyż darzył św. Jana Chrzciciela dużym 

szacunkiem, ale - jak czytamy w Ewangelii św. Marka "przez wzgląd na przysięgę i na 

biesiadników nie chciał jej odmówić" (Mk 2,26). Posłał więc kata i "polecił przynieść 

głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją 

dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce" (Mk 6, 26-28). Śmierć św. Jana miała 

miejsce na rok przed śmiercią Chrystusa. 

Humor 

Pewna blondynka martwiła się, że mechanik okaże się kolejnym naciągaczem. Z ulgą 

przyjęła wiadomość, że jej samochód wymaga tylko wymiany płynu do 

kierunkowskazów. 

Żona wypytuje męża, który wrócił późno do domu: 

- Gdzie byłeś tak długo?  

- Musiałem zostać w pracy.  

- To tylko twoja wersja, a masz alibi?  

- Potwierdzenie 100 pracowników.  

- Typowa zmowa.  

- Tu jest ich pisemne oświadczenie.  

- Poświadczenie nieprawdy. 


