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XX Niedziela Zwykła
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam
przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw
teściowej».

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede
wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam
zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego
hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze strony
grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali,
załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw
grzechowi.

Intencje mszalne
Poniedziałek 19. 08. 2019 – św. Jana Eudesa, kapłana
18. 00 Za + Ernę Sojka w 30 dz. po śm., za + ojca Józefa i pokr.

Wtorek 20. 08. 2019 – św. Bernarda, opata i dra K.
7. 00 Dz błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
pew. int. z ok. urodzin
18. 00 Za + brata Huberta Faszynka w rocznicę śm., za ++ z rodz. i pokr.

Środa 21. 08. 2019 – św. Piusa X, papieża
18. 00 Za + męża Mieczysława Sebastian w 34 r śm., + syna Krzysztofa, córkę
Elżbietę, pokr. i d.op.

Czwartek 22. 08. 2019 – NMP Królowej
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za ++ Jadwigę, Gerharda, Ryszarda i Piotra Datko, zięciów Huberta,
Franciszka i Pawła oraz za ++ z rodz. Pyrasz
14. 00 Ślub i Msza św. Katarzyna Nowak i Łukasz Skibiński

Piątek 23. 08. 2019 – św. Róży z Limy
18. 00 Za + Józefa Matuszek w rocznice śm., za ++ rodziców i pokrewieństwo

Sobota 24. 08. 2019 – św. Bartłomieja, Ap.
7. 00 Za + Konrada Smandzik, żonę Marię, brata Oswalda, Krystyne, Alfonsa i Jana
Kowol, za + Karola Matysek, pokr. i d.op.
15. 00 Ślub i Msza św. Katarzyna Hosumbek i Michał Zasadni
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za + Gerharda Joszko w rocznicę śm.
- Za ++ Ernesta i Edeltraudę Hoppe oraz za ++ z pokr. z obu stron
- Za + męża i ojca Romana Roczek w rocznicę śm., za ++ rodziców, teściów i
krewnych
- Za + Kazimierza Kubis oraz za ++ z rodz. Kubis - Tokarz - Janeczko

Niedziela 25. 08. 2019 – XXI Niedziela Zwykła
8. 00 Za ++ Teresę i Henryka Bodora, ich rodziców, rodzeństwo i za ++ krewnych
10. 30 Za + Jana Matuszek, za jego rodziców Pawła i Teodozję, za ++ rodziców
Franciszka i Franciszkę Nolepa, za ich dzieci Franciszka, Alfreda i Teresę
oraz d.op.
16. 00 Nieszpory
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie w int. Anny z ok.
96 rocznicy urodzin, za + męża i syna Zbigniewa

Pozostałe ogłoszenia
1. Serdeczne podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła
2. Przyszła comiesięczna kolekta 25 sierpnia na remont wieży naszego kościoła
3. Przedstawiciele naszej Rady Parafialnej w dzisiejszą niedzielę tj. 18.08 br. będą
4.
5.
6.
7.

8.

rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza parafialnego
W tym tygodniu w liturgii wspominamy (wtorek) św. Bernarda, (środa) św.
Piusa X papieża, (czwartek) NMP Królowej, (sobota) św. Bartłomieja
Wszystkim biorącym udział w nabożeństwie do MB Fatimskiej składam
serdeczne podziękowanie
Dożynki parafialne będą miały miejsce w naszej Parafii w niedzielę 15 września
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
Zaprasza się kibiców w niedzielę 18 sierpnia o godz. 17.00 na pierwszy w tym
sezonie mecz piłkarski pomiędzy Groszmalem a LUKS Polonią PogórzeŁącznik

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu,
powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce
żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich
podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz
nieszczęścia».
Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic
uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do
cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni.
W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle
zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny.
Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście».
Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij
proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».

Patron tygodnia: św. Bernard z Clairvaux
Św. Bernard z Clairvaux, opat, doktor Kościoła. Urodził się w rycerskim rodzie
burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja), w 1090 roku. Mając 22 lata
wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu
towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był tam
przełożonym do śmierci. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny
zakonnej. Myśliciel, teolog, kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistyką.
Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w
Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Jedna z największych
postaci XII wieku. Nazwano go "wyrocznią Europy". Był obrońcą papieża
Innocentego II. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III
ogłosił II Krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy oraz wyjednał u papieża ich
zatwierdzenie. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł "doktora
miodopłynnego". Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Zostawił wiele
tekstów teologicznych, homilii, a także modlitwy ku Jej czci.
Umarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. Kanonizował go Aleksander III w 1174
roku. Patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina; pszczelarzy
Opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.
W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są
m. in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks. Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki
Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul.

Humor
Przychodzi Jasiu do sklepu i mówi:
-poproszę fafkulce
-przepraszamy, ale nie mamy czegoś takiego.
Po czym Jasiu przychodzi po kilku dniach i mówi:
-no poproszę fafkulce!
-proszę wyjść nie mamy takiego czegoś.
-no to poproszę fa w spreju.
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.
Mały Jasio ogląda z ojcem telewizję. Nagle pojawia się plansza "Film tylko dla dorosłych"
- Tatusiu - pyta Jasio - dlaczego tego filmu nie mogą oglądać dzieci?
- Cicho bądź! Zaraz zobaczysz.
Mamo siku - mówi Jasiu
-Nie bo zaraz samolot przyleci
Za chwilę:
-Mamo Leci!!!
-Gdzie?
-Po nogawkach

