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Ty nas ciągle wyczekujesz, 

choć często nas daremnie oczekujesz. 

Bo sprawy doczesne załatwiamy, 

Przeto, by Ciebie i Jezusa odwiedzić, 

mało czasu mamy. 

Wiemy jednak,  

że Ty nasze słabości dobrze znasz 

i z pewnością nam szansę na powrót dasz. 

Ty nas bacznie obserwujesz  

swym bystrym okiem i matczynym wzrokiem. 

Zawsze czuwasz nad nami,  

przeto nigdy nie jesteśmy sami. 
Tyś naszą Matką, naszą Królową, 

aby nam pomóc zawsze gotową. 

Dziś - nasza Królowo przed Tobą klękamy, 

Bo choć grzeszni jesteśmy, 

 to Cię jednak bardzo kochamy. 

Powierzamy Ci nasza Królowo  

duszpasterzy, parafię, chorych, młodzież, dzieci i rodziny. 

Bądź z nami każdego dnia i każdej godziny. 

Wskazuj nam drogę i prowadź nas do Syna Twego - Jezusa. 

Bo żyjąc z dala od Niego - biedna nasza dusza. 

Dziś Cię Matko uwielbiamy i wołamy! 

Maryjo, Królowo Polski jesteśmy przy Tobie, 

Pamiętamy, Czuwamy. 
Małgorzata Niemiec 

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Janowi Przybylokowi  

za odprawienie Mszy św. z okazji naszego 

 Jubileszu 30. lecia zawarcia związku małżeńskiego.  

Dziękujemy Panu organiście, służbie liturgicznej oraz rodzinie  

i znajomym za wspólne przeżycie z nami tej uroczystości,  

za modlitwy, życzenia i kwiaty. 

Bożena i Michał Owczarkowie 



21. Niedziela Zwykła –  Rok A  24 sierpnia 2014 r. - Refleksja  
„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo lu-
dzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, 
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapy-
tał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga żywego”. 
Historia odnotowała wiele wybitnych postaci, które zapisały się chlubnymi dokona-
niami. Różne społeczności są dumne ze swych znamienitych przodków. Jednak bez 
wątpienia Mistrz z Nazaretu był naprawdę wyjątkowy i jedyny w dziejach ludzkości. 
On jest punktem odniesienia dla wszystkiego, co istnieje. Każdy człowiek, chcąc nie 
chcąc, musi na swój sposób ustosunkować się do Jezusa. Odnieść się do Niego 
własnym umysłem i życiem. Od tego, kim jest dla mnie Jezus, zależy tak naprawdę, 
kim ja jestem. 
Dziś jesteśmy mądrzejsi o wypowiedź apostoła Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”. Możemy ją za nim powtarzać, ale nie jest istotne powtarzanie kolejnej re-
gułki, która nic nie zmienia. Musimy sami przeżyć prawdę o Jezusie, napełnić Nim 
siebie, każdy czyn i każdą myśl, aby przez odmienione nasze życie inni mogli do-
strzec działającego w nas Mesjasza i rozpoznawać Go. Aby objawiały się przez nas 
nie tylko ciało i krew, lecz Ojciec, który jest w niebie. 

Piotr Aszyk SJ 

Wolne Intencje Mszy św. 

 

 

 

Wrzesień 
  9.09. - wtorek - godz. 7.00 
10.09. - środa - godz. 7.00 
11.09. - czwartek - godz. 7.00 
13.09. - sobota - godz. 7.00 
16.09. - wtorek - godz. 7.00 
17.09. - środa - godz. 7.00 
24.09. - środa - godz. 7.00 
24.09. - środa - godz. 8.00 

Październik 
  1.10. - środa - godz. 8.00 
11.10. - sobota - godz. 7.00 
14.10. - wtorek - godz. 7.00 
16.10. - czwartek - godz. 7.00 
22.10, - środa - godz. 8.00 
23.10. - czwartek - godz. 18.00 
24.10. - piątek - godz. 18.00 
25.10. - sobota - godz. 7.00 
26.10. - niedziela - godz. 10.00 
28.10. - wtorek - godz. 7.00 
31.10. - piątek - godz. 7.00 

Listopad 
  3.11. - poniedziałek - godz. 18.00 
12.11. - środa - godz. 7.00 
13.11. - czwartek - godz. 7.00 
14.11. - piątek - godz. 7.00 
19.11. - środa - godz. 7.00 
21. 11. - piątek - godz. 7.00 
22.11. - sobota - godz. 7.00 
25.11. - wtorek - godz. 7.00 
27.11. - czwartek - godz. 7.00 
27.11. - czwartek - godz. 18.00 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

◊ Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

◊ W poniedziałek odbywać się będą odwiedziny chorych. Prosimy o zgła-

szanie ich w zakrystii. 

◊ We wtorek Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. w intencji piel-

grzymów oraz czcicieli zostanie odprawiona o godz. 1800. 

◊ W czwartek po rannej Mszy św. zapraszam na Adorację Najświętszego 

Sakramentu. 

◊ W przyszłą sobotę 30 sierpnia odbędzie się pielgrzymka ministrantów. 

Początek o godz. 1000 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach  

◊ Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą Św. 

◊ W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Audiobook z „Dzienniczkiem” siostry Faustyny – najpopularniejszej na 

świecie polskiej książki. Do słuchania w samochodzie i w domu.   

„Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie 

było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu, cud 

miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni”. Tę i inne obietnice 

notowała skrupulatnie siostra drugiego chóru, okrzyknięta Sekretarką Bo-

żego Miłosierdzia. Święta Faustyna Kowalska nie miała rozległej wiedzy 

teologicznej a zrewolucjonizowała świat i została okrzyknięta jedną z naj-

większych mistyczek w historii Kościoła. Dzisiaj, jej „Dzienniczek” jest naj-

bardziej popularną i najczęściej tłumaczoną polską książką na języki ob-

ce. 

Ponadto w Gościu 

- historie mężczyzn, którym czytanie i słuchanie „Dzienniczka” odmieniło 

życie; 

- dlaczego Kościół nie może udzielać Komunii św. rozwiedzionym, żyją-

cym w powtórnym związku? 

◊ Jest jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych. Terminy w gablotce i In-

formatorze Parafialnym. 

◊ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na wydatki związane z 

remontem kopuły nad kaplicą Matki Bożej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofia-

ry. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 25 do 31 sierpnia 2014 r. 

25 VIII 
Poniedziałek 

Wspomnienie  

św. Ludwika, króla, 

św. Józefa Kalasante-

go 

g. 1800 Koncelebra 
- Za + Różę Jojko, męża Pawła, Gertrudę i Maksymiliana 
Gąsior 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą i zdrowie w 
pewnej intencji 

26 VIII 
Wtorek 

Uroczystość N. M. P. 

Częstochowskiej 

g. 700 

g. 1800 
- Za + Henryka Skrzydło w 4. rocznicę śmierci 
- Ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej w intencji pielgrzy-

mów oraz czcicieli 
 

27 VIII 
Środa 

Wspomnienie 

św. Moniki  

g. 700 
 
 

- Za + Zygmunta Kalarus w 1. rocznicę śmierci 
 

28 VIII 
Czwartek 

Wspomnienie św.  

Augustyna, biskupa 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Za ++ rodziców Józefa i Marcelinę Fojt, 3 siostry, 3 braci 
oraz Zygmunta Połap 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców Stanisława i Elżbietę Midor oraz brata 
Henryka 

29 VIII 
Piątek 

Wsp. męczeństwa  

św. Jana Chrzciciela 

g. 700 
g. 1800 

- Za parafian 
- Za + matkę Łucję Kurek w 25. rocznicę śmierci 

30 VIII 
Sobota 

 

g. 1500 

g. 1800 
Ślub rzymski: Kursab - Winiarska 
 -  Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej  Częstochowskiej 
z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o  Opiekę 
Bożą i zdrowie dla Jadwigi Kańduła z okazji 70. rocznicy 
urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny  

Te Deum               

31 VIII 
NIEDZIELA 
22 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

g. 630 

g. 700 
 
 
 
 
g. 1000 
 
 
 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej 
Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków 
Pawła i Sylwii Czapiewskich z okazji 5. rocznicy ślubu oraz 
o błogosławieństwo Boże i opiekę dla syna Mikołaja  
- Do św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośbą o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie dla małżonków Ur-
szuli i Michała Skornia z okazji 5. rocznicy ślubu, za roczne 
dziecko - Huberta Skornia, o błogosławieństwo Boże dla 
Małgorzaty i chrzestnych                                     Te Deum 
Nieszpory                                                               
 - Za + Zygfryda Bieniek w 1. rocznicę śmierci 


