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3. – 9. 08. 2020 

XVIII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, 

osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, 

ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest 

pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią 

sobie żywności». 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» 

Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». 

On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». 

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 

w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie 

zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych 

koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 

kobiet i dzieci. 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Bracia: 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 

prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim 

tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że 

ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 

przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne 

stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, 

Panu naszym. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 3. 08. 2020  

7. 00 Za + Stefana Warwasa w 30 dz. po śm. 

 Wtorek 4. 08. 2020 – św. Jana Marii Vianneya, kapł. 
18. 00 Za + Zofię Kansy w 10 r. śm., za męża Wiktora z ok. urodzin, za ++ z rodz. 

Ocik - Kansy - Lax – Pasoń, pokr. i d.op. 

 Środa 5. 08. 2020 – Rocznica poświęcenia Rzymskiej Bazyliki 

NMP 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. z ok. 

urodzin w int. Róży Kowol, o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny, za ++ 

rodziców, rodzeństwo, za + męża Jana Kowol i d.op. 

 Czwartek 6. 08. 2020 – Przemienienie Pańskie- święto –  

I czw. m-ca 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 O nowe i liczne powołania do Służby Bożej i za Powołanych 

17. 00 Godzina  Święta 

18. 00 Za + Monikę Sbilut w rocznicę śm., za męża Jerzego, za ++ z rodz., 

rodzeństwo i teściów 

 Piątek 7. 08. 2020 – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i o szczęśliwe 

żniwa 

17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 Za + Elżbietę Świec, za + ojca Jana, pokr. i d.op. 

 Sobota 8. 08. 2020 – św. Dominika, kapl. 
7. 00 Za + Różę Sowada, jej rodziców, braci, krewnych oraz za ++ Elżbietę i 

Gerharda Tomys, pokr. i d.op. 

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. Marzeny i Grzegorza Wierzimok z ok.20 rocznicy ślubu, za córkę 

Wiktorię, za rodziców, rodzeństwo i za całą rodzinę  

- Za + Alfonsa Kowol w 12 r. śm., za + Krystynę, za ++ z rodz. Kowol - 

Pasoń, za + matkę Jadwigę, brata Manfreda Namyślik i + Jerzego Wieszala  

- Za + męża Hubeta Okos, za ++ rodz., teściów, rodzeństwo z obu str. i d.op. 

 Niedziela 9. 08. 2020 – XIX Niedziela Zwykła  
8. 00 Za ++ rodz. Klarę i Bernarda Kulik, córkę, dwóch synów, zięciów, za + 

Juliusza Grüner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, córkę 

i zięcia 

10. 30 Za + Edwarda Bednarskiego, siostrę Katarzynę i za ++ rodz. z obu str. 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za ++ Annę i Jana Wolny, ++ rodzeństwo, dziadków, wnuka Tomasza, ++ 

teściów, Stefanię Puscz, pokr. i d.op. 



Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną - ostatnią na remont wieży 

naszego kościoła. Na ten cel wpłynęło 4. 372 Zł, 73 Gr i 10 Euro  

2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła  

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek i piątek miesiąca  

4. Godzina Święta – Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek o godz. 

17.00  

5. W czwartek (6.08) święto Przemienienia Pańskiego  

6. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych – zgłoszenia w zakrystii  

7. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na potrzeby Wyższego 

Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

8. Przedstawiciele naszej Rady Parafialnej przez trzy najbliższe niedziele, tj. 9.08; 

16.08 i 23.08 br. będą rozprowadzali cegiełki na utrzymanie naszego cmentarza 

parafialnego (cena jednej cegiełki to 25 złotych od grobu)  

9. Bardzo proszę i w dalszym ciągu zachęcam do noszenia maseczek w czasie 

liturgii tu w kościele – w trosce o nasze zdrowie i naszych bliskich. Pandemia 

bowem się nie skończyła, co więcej w miesiącach jesiennych ma się nasilić. 

Bardzo proszę o noszenie maseczek.... 

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan: 

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i 

mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, 

co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje 

tłustych potraw. 

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. 

Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida». 

Patron tygodnia: bł. Urban II 

Bł. Urban II (Odo z Châtillon znany także jako Odo z Lagéry) urodził się około 1035 

r., prawdopodobnie w Châtillon-sur-Marne. Studiował pod kierunkiem św. Brunona 

w Reims. Został tam następnie kanonikiem i archidiakonem. Przywdziawszy habit 

benedyktyński, został przeorem w Cluny. Około 1080 r. jako biskup Ostii otrzymał 

kapelusz kardynalski. W latach 1084-1085 był papieskim legatem w Niemczech, gdzie 

jako powiernik Grzegorza VII starał się zakończyć spór o inwestyturę i położyć kres 

schizmie. Nie zdołał w pełni wykonać tego zadania, jednak wiele osiągnął i umocnił 



posłuszeństwo wobec papieża. Występował jako niezłomny zwolennik reform 

gregoriańskich. We wszystkim miał praktyczny wzgląd na potrzeby duszpasterskie. 

W marcu 1088 r., po krótkim pontyfikacie Wiktora III (1086-1087) i po 

sześciomiesięcznym wakansie, obrano go na papieża. Przyjął imię Urbana II. Sytuacja, 

którą zastał, nie usposabiała do optymizmu. Z dyplomatyczną zręcznością 

doprowadził jednak do większego umiaru i złagodzenia sporów w polityce krajów 

europejskich, między innymi w Niemczech, chociaż Henryk IV twardo obstawał przy 

antypapieżu Wibercie z Rawenny, a jego ugoda z papieżem wydawała się iluzją. 

W 1098 r. uznał przywilej legacyjny, nadany Rogerowi I. W Hiszpanii poparł 

rekonkwistę i zaaprobował nową organizację tamtejszego Kościoła. Aragonia, 

Nowarra i Barcelona stały się papieskim lennem – tak jak normandzka południowa 

Italia i Sycylia. Spór o inwestyturę także się nieco uciszył, chociaż nie został 

rozwiązany, a pod względem prawnym miał szanse nawet się zaostrzyć, bo na 

synodzie w Clermont w 1095 r. uchwalono dla duchownych zakaz składania 

jakiejkolwiek przysięgi lennej. Papież przewodniczył ponadto synodom w Piacenzy 

(1095) i w Bari (1098). 

Stał się inicjatorem doniosłego w swych rozmiarach i następstwach ruchu krucjat. 

Posunął także dalej proces centralizacji władzy kościelnej i przyczynił się do 

zorganizowania Kurii, uformowania tzw. Kamery Apostolskiej i przeorganizowania 

kolegium kardynalskiego. Popierał ponadto życie zakonne, a także tworzenie 

kongregacji mniszych. Przez przywileje, których udzielił, mógł również uchodzić za 

prawodawcę ruchu kanonickiego. 

Zmarł 29 lipca 1099 r. Uchodził zawsze za błogosławionego 

Humor 

Żona do męża: 

- Kochanie, chciałabym założyć na plażę coś takiego, żeby nikt nie mógł oderwać ode 

mnie oczu. 

- Łyżwy załóż. 

Stara babina na wsi miała jedną krowę. No pomyślała, najwyższy czas żeby krowa 

miała cielaka!~Więc zamówiła inseminatora. 

Przyszedł inseminator, obejrzał krowę i powiedział do babci: 

- Proszę przynieść mi miednicę, dzbanek z ciepłą wodą, mydło i ręcznik. 

Babina przyniosła wszystko. Nagle inseminator patrzy, a babina idzie z wieszakiem. 

- Po co babciu niesiesz ten wieszak? 

- Żeby miał se pan gdzie spodnie powiesić. 

Dzień dobry, dzwonię z przedszkola. Zwolniło się miejsce a pani chciała zapisać 

syna. 

Dziękuję za pamięć, ale syn jest już na studiach. 


