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24. – 30. 08. 2020 

XXI Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?» 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 

Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 

objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie 

powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 

piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 

zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 
Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: 

«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam 

sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim 

pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem 

oraz dla domu Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, 

gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się 

on tronem chwały dla domu swego ojca». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 24. 08. 2020 – św. Bartłomieja, Ap. 

18. 00 Dz. błag. w int. Michała i Katarzyny w I rocznicę ślubu z pr. o opiekę Matki 

Bożej 

 Wtorek 25. 08. 2020 – św. Ludwika 
18. 00 Za + matkę Helenę Rock z ok. 90 r. ur., za jej męża Jerzego, ich córkę Marię, 

za ++ dziadków z obu stron oraz za + teścia Józefa Mika 

 Środa 26. 08. 2020 – NMP Częstochowskiej 
18. 00 Za ++ rodz. Edeltrautę i Ottona Chudalla, ++ teściów Gabrielę i Alfonsa  

Wocławski, ++ dziadków Gebauer - Chudalla - Ochota - Wocławski, ++ z 

pokr. i d.op. 

 Czwartek 27. 08. 2020 – św. Moniki 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za ++ Gerharda, Jadwigę, Piotra i Ryszarda Datko oraz za ++ z rodziny 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski w pew. int. 

 Piątek 28. 08. 2020 – św. Augustyna, bpa i dra K. 
17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 Za + męża Lecha Grala w I r. śm. 

 Sobota 29. 08. 2020 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 
14. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z pr. o zdrowie i Boże błog.w pew. int. z ok. 8 r. 

ślubu 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Tadeusza Dominczyk w 3 r. śm., + siostrę Barbarę oraz za ++ z rodz. 

Marek – Dominczyk  

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

int. Brygidy i Bogusława w 35 r. ślubu, za rodziców, dzieci i wnuki oraz za ++ 

z rodziny  

- Za + Henryka Kozak, jego + żonę Monikę, syna Wiesława, za ++ rodziców, 

teściów, ++ braci oraz ++ z pokrewieństwa  

- Za ++ Margaritę i Johema w I r. śm. 

 Niedziela 30. 08. 2020 – XXII Niedziela Zwykła  
8. 00 Za + rodz. Cecylię i Wiktora Okos, ++ rodzeństwo oraz dziadków Sowórka - 

Okos - Kijowski, pokr. i d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Franciszkę i Edmunda Jończyk, córkę, syna, zięcia, wnuki, ++ 

krewnych, za ++ Bronisławę i Franciszka Wolny oraz d.op. 

12. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za dotychczas otrzymane łaski, z pr. o 

dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Marii, za męża Józefa i synów z rodzinami 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 Za + Rudolfa Hyla w 7 r. śm., za + Renatę, za + Krystynę Zych i d.op. 

 



Pozostałe ogłoszenia 

1. W przyszłą niedzielę 30 sierpnia kolekta parafialna na bieżące utrzymanie 

kościoła  

2. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni  

3. W środę (26 VIII) uroczystość NMP Częstochowskiej  

4. Góra św. Anny – pielgrzymki: wtorek – środa (26 – 26 VIII) pielgrzymka 

ministrantów, piątek – niedziela (28  - 30 VIII) uroczystości odpustowe ku czci 

Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi   

5. Bóg zapłać za wsparcie dla ofiar wybuchu w Bejrucie  

6. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie z dziećmi I-komunijnymi 

7. Zaprasza się kibiców w niedzielę 23 sierpnia o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LZS GKS Izbicko - Otmice 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i 

nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego 

doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! 

Amen. 

Patron tygodnia: NMP Częstochowska 

Obraz „Czarnej Madonny” to chyba najsłynniejszy wizerunek Matki Bożej w Polsce. 
Historia związała go nie tylko z dziejami Kościoła w Polsce, ale także z burzliwymi 
wydarzeniami politycznymi i społecznymi. Był świadkiem upadków i powstań, lęków 
i nadziei, spraw grzesznych i świętych. 
Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: 
„Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej 
świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania 
(…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną 
pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. Malowidło zalicza się do typu przedstawień 
określanego mianem Hodegetrii. Nazwa ta oznacza „Tę, która prowadzi”. Ukazuje 
Maryję jako Matkę Boga, ale też Matkę każdego człowieka. 
Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce 
stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do 
Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim 
książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek 
i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł 
dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem 
Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz 
został zraniony strzałą w czasie bitwy. w czasie walk prowadzonych przez Kazimierza 
Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. w roku 
1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez 
wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy. 



Książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Oddał 
im drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Bardzo szybko do obrazu 
zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali 
wielu łask. 
Od bardzo dawna istnieje zwyczaj ozdabiania cudownych obrazów Maryi koronami. 
Pierwsza papieska koronacja obrazu jasnogórskiego miała miejsce w 1717 r. Korony 
ofiarował sam król August II Mocny. Aktu koronacji dokonał brat prymasa, biskup 
Krzysztof Szembek, w dniu 8 września 1717 r. Obecni byli ponadto biskup wileński 
i inflancki. w uroczystej procesji przeniesiono obraz z kościoła do sali rycerskiej. Tam 
odczytano dekret papieski i przyniesiono korony. Następnie obraz przeniesiono 
uroczyście do kościoła wśród modlitw, śpiewów i salw armatnich. Tu nastąpił obrzęd 
nałożenia koron i Msza święta. Po obiedzie odprawiono Nieszpory i przeniesiono 
obraz z kościoła do kaplicy. Tam odśpiewano Litanię Loretańską i Te Deum. z okazji 
koronacji nałożono na obraz Matki Bożej kosztowne szaty wykonane przez złotnika, 
brata Makarego Szybkowskiego. Sporządził on trzy suknie na różne uroczystości: 
granatową haftowaną diamentami, niebieską z rubinami i zieloną z perłami i różnymi 
drogimi kamieniami. Od 1817 r. zaczęto obchodzić uroczyście rocznicę koronacji. 
w 1909 r. w nocy z 22 na 23 października zakonnik i kapłan Macoch dokonał 
kradzieży koron z obrazu Matki Bożej, perłowej sukni i wielu kosztowności. Ze 
świętokradztwem połączył mord dokonany na wspólniku. Skazano go na dożywotnie 
więzienie. Papież św. Pius X ofiarował nowe korony. Rekoronacja odbyła się 22 maja 
1910 r. 
W 1957 r. na apel prymasa Stefana Wyszyńskiego i uchwałą Episkopatu Polskiego 
Polska rozpoczęła Wielką Nowennę, aby przygotować cały naród do obchodów 
tysiąclecia przyjęcia Chrztu przez Mieszka i (966-1966). Równocześnie zarządzono 
peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich 
diecezjach i parafiach. Peregrynacja rozpoczęła się dnia 26 sierpnia 1957 r. 
w archidiecezji warszawskiej. Dokładnie rok wcześniej, 26 sierpnia 1956 r., w 300 lat 
od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we 
Lwowie 1 kwietnia 1656 roku, Episkopat Polski pod nieobecność uwięzionego 
Prymasa Wyszyńskiego w obecności około miliona wiernych odnowił uroczyście te 
ślubowania. 5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich 
kościołach polskich. Śluby króla Jana Kazimierza były jego osobistym 
zobowiązaniem, śluby jasnogórskie zaś stały się zobowiązaniem całego narodu 
polskiego jako program chrześcijańskiego życia, wytyczony przez Wielką Nowennę 
przed Tysiącleciem Chrztu Polski. 
Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu odbyła się w 1966 r. w ramach 
obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży 
Kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Maryi Jasnogórskiej, oddany Jej 
z synowską ufnością; jest on założycielem Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi 
Jasnogórskiej Matki Kościoła, działającego obecnie pod nazwą Instytutu 
Prymasowskiego Stefana kard. Wyszyńskiego. 
Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po 
upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – 
Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, 
wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej 
Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz 
zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza. 


