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31. 08. – 6. 09. 2020 

XXII Niedziela Zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele 

wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 

«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się 

i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku». 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 

samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 

szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i 

wtedy odda każdemu według jego postępowania». 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. 

Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam 

zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla 

mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. 

I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy 

zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by 

go stłumić, lecz nie potrafiłem. 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 31. 08. 2020  

18. 00 Za pewnych zmarłych w int. Bogu wiadomej 

 Wtorek 1. 09. 2020 – bł. Bronisławy 
17. 00 Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży 

18. 00 - Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w int. uczniów, nauczycieli, 

rodziców z pr. o dary Ducha św. i o Boże błog. w nowym roku edukacji (po 

Mszy św. poświęcenie zeszytów, książek i przyborów szkolnych kl. I)  

- Za + matkę Jadwigę Pęczkowską w kolejną rocznicę śmierci 

 Środa 2. 09. 2020  
18. 00 Za + Teodora Siejok w 30 dz. po śm. i za ++ rodziców 

 Czwartek 3. 09. 2020 – św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dra K.  

– 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 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w int. Anny i Pawła, 

za dzieci i w int. całej rodziny 

 Piątek 4. 09. 2020 – I pt m-ca 
7. 00 Do  NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych i Cierpiących 

17. 45 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

18. 00 - Za + męża Huberta Mateja w 2 r śm., za + teścia Wilhelma Passon w 35 r. 

śm., żonę Annę, córkę Elfrydę, zięcia Edwarda, dziadków, krewnych  i za ++ 

z rodz. Mateja  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP. w int.Anny i Adama, za Wiktora, Wojciecha i 

Aleksandra 

 Sobota 5. 09. 2020 – I sob. m-ca 
7. 00 - Do NSNMP za Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.  

- Za ++ Anastazję i Pawła  Kiełbasa, synów Antoniego i Paula, synową  

Magdalenę, zięcia Alfonsa, wnuka Huberta, za ++ z pokr. i d.op. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

9. 00 Spowiedź dla chłopców komunijnych 

10. 00 Spowiedź dla dziewcząt komunijnych 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW.  NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- Za + Bronisława Królikowskiego w 9 r. śm., za + Danutę Królikowską, za + 

Michalinę Bakulińską, za ++ Annę i Kazimierza Dereń oraz d.op.  

- Za ++ Marię Bisgiel, Agnieszkę i Ferdynanda Demarczyk, ++ Wiktorię i 

Józefa Bisgiel oraz za ++ krewnych   

- Za + Różę Gambiec w 20 r. śm., za + męża Stefana, za ++ Hildegardę i 



Ernesta Styrnol, za ++ z pokr. Gambiec - Styrnol - Wicher - Sadlo   

- Za + Tomasza Szaforz w 11 r. śm., za +ojca Bernarda i za ++ dziadków  

- Za + Elżbietę Chilczuk w 30 dz. po śm., za + ojca Władysława i za + 

Waldemara  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Rafała Głogowskiego i do B.Op. 

MBNP w int. Moniki Pason z ok. urodzin 

 Niedziela 6. 09. 2020 – XXIII Niedziela Zwykła – Dożynki 

Parafialne – I Komunia Święta 
8. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Konrada, Oswalda i Franciszka, 

synową Marię, rodziców i rodzeństwo 

10. 30 Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory i plony w int. naszych Rolników i 

Gospodarzy, za Wasze Rodziny, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo 

12. 00 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. naszych dzieci I-Komunijnych, za 

Rodziców, Dziadków, Chrzestnych, za Wasze Rodziny prosząc o potrzebne 

łaski 

16. 00 Nieszpory   

16. 30 - Za ++ Teresę i Henryka Bodora, ++ rodziców, rodzeństwo i d.op.  

- II Kapłan: Dz. błag. do MB Wniebowziętej w int. Joanny Kondziela i za 

męża Marka w trzecią rocznicę  ślubu  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na bieżące utrzymanie 

kościoła, a także za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni  

2. We wtorek rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Od 17.00 okazja do 

spowiedzi św., a o godz. 18.00 Msza św. za uczniów i nauczycieli  

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca  

4. W czwartek o 17.00 zapraszam na Godzinę Św.  

5. W piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych  

6. W przyszłą niedzielę (6  IX) pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich w 

kościele św. Jadwigi na ulicy Drzymały 1, o godz. 14.00  

7. W niedzielę (6 IX) kolekta diecezjalna na Seminarium i inne instytucje 

diecezjalne 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, 

świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru 

z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli 

rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. 



Patron tygodnia: NMP Królowa Pokoju 

Stoczek Warmiński – wieś w woj. olsztyńskim, 14 km na zach. od Lidzbarka 

Warmińskiego, w pobliżu szosy Lidzbark Warmiński – Bisztynek, przy drodze 

z Kierwin. Wieś założona w XIV w. Zespół klasztorny Bernardynów z XVIII w. 

Parafia w Kiwitach (5 km) św. Piotra i Pawła. Kościół filialny w Stoczku pod 

wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, obsługują Marianie. Kościół 

wzniesiony w XVII w. z zespołem odpustowym z XVIII w., barokowy, murowany, 

w kształcie rotundy, z wieżą. Wyposażenie z XVIII w. W ołtarzu głównym obraz 

Matki Bożej Stoczkowskiej z XVII w., w srebrnej sukience z XVII w. Obok obrazu 

liczne wota, w tym z XVIII w. W ołtarzu bocznym obraz św. Anny Samotrzeć 

przybrany w sukienkę metalową i korony z XVIII w. W drugim ołtarzu bocznym 

obraz św. Antoniego z XVII w. sprowadzony z Włoch, przybrany w srebrną sukienkę. 

W jednej z kaplic krużganku znajduje się obraz św. Kajetana. 

Początki kultu Matki Bożej sięgają początku XVI w., kiedy, według podania, miała 

być odnaleziona na łące figurka Matki Bożej. Do umieszczonego w kaplicy wizerunku 

zaczęli przybywać pątnicy. W okresie reformacji figurka została zniszczona. W XVII 

w. wybudowano kościół jako realizację ślubu złożonego w czasie wojen szwedzkich, 

umieszczono w nim sprowadzoną z Rzymu kopię obrazu z kościoła Matki Bożej 

Większej. Zyskała ona miano Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju. Miejsce to 

stało się celem licznych pielgrzymek, notowano wiele uzyskanych tu łask, uzdrowień. 

Polityka religijna Prus doprowadziła do upadku sanktuarium w XIX w. Kult Maryi 

ożył po objęciu kościoła przez Marianów w 1957 r. Zwiększył się ruch 

pielgrzymkowy, wierni zyskują tu liczne łaski. Koronacji obrazu dokonał Ojciec 

Święty Jan Paweł II na Jasnej Górze w dniu 19 czerwca 1983 r. 

W XVIII w. działało tu Bractwo św. Anny, która była otoczona szczególną czcią. 

Notowano uzyskane za Jej pośrednictwem łaski. 

W XVIII w. istniał tu również szczególny kult św. Kajetana. 

W latach 1953—1954 więziony był w klasztorze w Stoczku Prymas Polski, kardynał 

Stefan Wyszyński. Tu w dniu 08.12.1953 r. zrealizował On myśl o oddaniu się Matce 

Bożej w macierzyńską niewolę Miłości. Cela, w której był trzymany dostojny więzień, 

uważana jest do dziś za sanktuarium narodowe. 

Odpusty: św. Antoniego, Nawiedzenia i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny, św. Anny, św. Franciszka. 


