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Środa 26.08. 2020 Ur. NMP Częstochowskiej 
09.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr. 24 
18.00 1. Za ++ Helenę, Stefana, Edmunda Słomińskich 
 2. Za ++ Teresę Grau; Szymona Tocha 
Czwartek 27.08. 2020 
07.00 1. O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka 
18.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.25 
 2. Za chorych i starszych wiekiem 
Piątek 28.87. 2020 
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.26 
 2. O zdrowie i pomyślność dla r. Woźny 
18.00 1. Za ++ Edmunda Klenszmidt w 12 r. śm. jego żonę Mariannę i z rodziny 
Sobota 29.08. 2020 
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.27 
18.00 1. Za + Marcina w 11 r. śmierci 
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie w 28 r. ślubu Ewy i Józefa 
 3. Za ++ Pawła Skwierawskiego w 17 r. śm; wnuka Macieja Literskiego 
Niedziela 30.08. 2020 
08.00 1. Za +  Dariusza Hinca z r. urodzin 
 2. Za ++ Helenę Nadolną; z r. Wons i Nadolnych 
 3. Za + Bogumiłę Fibich gr.28 
10.00 1. Za parafian 
 2. Za + Bronisława Łosińskiego 
 3. Za ++ Bogusława w r. śm; i Marię Borzyszkowskich i z rodziny 
18.00 1. Za ++ Henryka Potrac w 20 r. śm rodziców i braci obojga stron 

 2. Za ++ Franciszkę, Józefa i Febrarię Wałdoch 

Poniedziałek 31.08. 2020 
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr 29 
18.00 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławień-
stwo w rodzinie w 35 r. ślubu Danuty i Piotra 
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Św. Rodziny dla Maraliny i Marcina w 1 r. ślubu 

 

SPRZATANIE KOŚCIOŁA 
01.08.2020 – sobota ul. Wybudowanie Jeziorki: Hel 
ksel Wioletta, Bielińska Alicja, ro-dzina Biesik, Wantoch Amanda, Rolbiecka Aneta.. 
08.08.2020 – sobota ul. Wybudowanie Jeziorki Dębogóry; Jakubowska Dorota, Pian 
-kowska Maria, Zwara Joanna, Bławat Kamila, Hamerska Beata 
14.08.2020 – piątek Wybudowanie Dębogóry: Szyc Monika, Grosz Magdalena, Wei-
her Anna, Wiatr Iwona, Ramczykowska Edyta 
 
22.08.2020 – sobota Wybudowanie Dębogóry: Okoniewska Danuta, Cybulska Graży-
na, Gostkowska Lucyna, Borzyszkowska Danuta, Czapiewska Zdzisława 
29.08.2020 – sobota Wybudowanie Dębogóry: Hamerska Małgorzata, Grau Agniesz-
ka, Mańska Teresa, Dorau Hanna, Marczyk Iwona 
  
W sytuacji niemożności przyjścia na sprzątanie, prosimy o załatwienie zastęp-
stwa. Można rozmawiać z młodzieżą z KSM-u i za drobną ofiarą chętnie zastąpią.. 

 

 
  
 
                    Drodzy Parafianie! 
Kochani, miesiąc sierpień to miesiąc wielkich rocznic. W sierpniu obchodzimy rocznice 
I-ej wojny światowej, również rocznicę wielkiego Cudu nas Wisłą w 1920 roku, który 
powstrzymał falę bezbożnictwa, jaka miała zalać Europę.. To w sierpniu świętujemy ko-
lejną rocznicę Powstania Warszawskiego, a także rocznicę zrywu Solidarnościowego.. 
Dlatego też Kościół zaprasza nas byśmy ten miesiąc przeżywali w trzeźwości – wolni od 
wszelkich uzależnień. Gdyż tylko tak obronimy naszą wolność – ona jest w nas o tyle, o 
ile mamy prawe i czyste sumienia.. o ile tego sumienia słuchamy.. Na ten miesiąc Oj-
ciec św. wyznaczył intencję: za wszystkie osoby, które pracują, oraz żyją na morzu i 
za ich rodziny.. 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    
 

1.1 sierpnia przypada I sobota miesiąca – dzień wynagradzania Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Po Mszy rannej nabożeństwo wynagradzające. Zachęcamy do spowiedzi i Komu 
-nii św. wynagradzającej. Tego też dnia możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli 
za pobożne nawiedzenie kościoła  i modlitwę : Ojcze nasz.. i Wierzę w Boga.. W tym 
dniu wspominamy również rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego i modlimy się 
za poległych..0 
2. 2 sierpnia przypada I niedziela miesiąca dlatego po Mszy św. o g.8.00 nabożeństwo 
wymiany tajemnic dla Żywego Różańca – zapraszamy serdecznie. Przypominamy o 
zamawianiu intencji na I niedziele miesiąca przez poszczególne Róże.. 
3. 4 sierpnia we wtorek przypada Dzień Proboszcza z racji wspomnienia św. Jana Marii 
Vianneya – patrona proboszczów. 
4. 6 sierpnia przypada I czwartek miesiąca. Modlimy się szczególnie za powołanych i o 
nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Od g. 17.00 Adoracja Najśw. Sakra-
mentu – zapraszamy. W tym też dniu przypada Święto Przemienienia Pańskiego 
5. 7 sierpnia I piątek miesiąca. Dzień wynagradzania Bożemu Sercu za nasze grzechy. 
Nabożeństwo wynagradzające o g.18.00, a po nim Msza św. Zachęcamy do spowiedzi i 
Komunii św. wynagradzającej.. 
 

6. 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w tym dniu o 
8.00; 10.00; 18.00 Jest to uroczystość nakazana z obowiązkiem bycia na Mszy św. Na 
zakończenie każdej Mszy św. poświęcenie kłosów zbóż, ziół i kwiatów.. 
 

7. 20 sierpnia wspominamy Św. Bernarda – patrona naszej diecezji. 
8. 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej – dzień odnowienia ślubów króla 
Jana Kazimierza. Msze św. o 9.00 i 18.00 

http://fara.zw.pl/wp-content/uploads/2013/12/swieta-rodzina.jpg


INTENCJE MSZALNE 
Sobota 1.08.2020 

07.00 1. Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski w dniu urodzin 

 2. Wynagradzająca Niep. Sercu Maryi za grzechy od Barbary 
 3. Za + Stefanię Trzebiatowską greg 18 

18.00 1. Za ++ Irenę Kamińską; Helenę i Zenona Skwierawskich 

 2. Za + Teresę Narloch w 2 r. śm. 

Niedziela 2. 08. 2020 
08.00 1. Różańcowa za członków Żywego Różańca 

 2. Za ++ Gertrudę w r. ś, i Kazimierza Necel 
 3. Ku czci Boga Ojca za Jego dobroć, miłość i że jest Ojcem wszystkich ludzi 

10.00 1. Za ++ Pelagię i Aleksandra Śliwickich 
 2. Za ++ Wandę i Franciszka Grau, Zofię Kreft, Reginę i Stanisława Kaszyńskich; Ryszar 
-da Rekowskiego 
15.00 Msza chrzcielna Hanny Ćwikałowskiej 

18.00 1. Za parafian 
 2. Za + Stefanię Trzebiatowska greg 19 
Poniedziałek 3.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 20 

 2. Za + Bogumiłę Fibich greg 1 

18.00 1.Za ++ Gertrudę i Kazimierza Necel oraz Władysława i Sławomira Kilian 

 2. Za ++ Gertrudę Wiatr z racji ur. i rodziców 

Wtorek 4.08. 2020  
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr. 2 

 2. Za Stefanię Trzebiatowską gr 21 

18.00 1. Za ++ Kazimierza w r. śm. i Daniela 

 2. Za ++ Ludwikę Zaborowską w r. śm. i Franciszka 
 3. Za ++ Helenę i Dominika Sosnowskich i rodziców obojga stron 

Środa 5.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 22 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr 3 
 3. Emilię Józefa Wantoch – Rekowskich i ++ z r.Nosińskich 

18.00 1. Za + Zygmunta Jankowskiego w r. śm. 

 2.Za ++ Mirosławę i Jana Lizakowskich i z rodziny 
Czwartek 6.08. 2020 Przemienienie Pańskie 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr 4 

 2. Za + Stefanię Trzebiatowską greg 23 

18.00 1. O powołania kapłańskie i zakonne również do MSF 

 2. Za ++ Franciszkę i Leopolda Jakusz; Barbarę i Jana Bławat 
 3. Za + Marię Olszewską w 30 dz po śmierci 

Piatek 7.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 24 

 2. Za + Bogumiłę Fibich greg 5 

18.00 1. Za ++ Tomasza, Mariana, Stanisławę, Danutę, Franciszka Jereczek 

2. Za ++ Marka Lizakowskiego z r. ur. i z pokrewieństwa 
3. Za ++ Mariusza Łukaszewicz w 1r. śm i Leokadię Hetmańską w 2 r. śm 

Sobota 8.08.2020 

07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr. 25 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr. 6 

18.00 1. Za ++ Jadwigę Jankowską, Zygmunta Ossowskiego i Jana Ćwikałowskiego 

 2. Za ++ Wacława Grau w r. śm. i z rodziny 
 3. Za ++ Gertrudę i Józefa Bielawa z r. urodzin 

15 sierpnia święcenie kwiatów i ziół 
 

Przy różnych okazjach w roku święci się w kościołach kwiaty, zioła 
i zboża, ale najbardziej popularna jest Matka Boska Zielna - 15 
sierp -nia. Nie tylko dlatego, że w tym czasie kwitną prawie 
wszystkie zio-ła, także przez nawiązanie do tego święta 
maryjnego. Już wczesne chrześcijaństwo znało legendę o tym, że 

Syn Boży wziął swoją Matkę do nieba, a apostołowie, otworzywszy grób, znaleźli w nim tylko 
róże. Już wówczas Maryję nazywano Patronką plonów, a pora sierpniowa była uważana za 
błogosławiony czas żniw. Tradycja ludowa nadaje duże znaczenie nie tylko uroczystości Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Okres 30 dni od 15 sierpnia jest "kobiecą trzydziestką". We-
dług ludowej tradycji, ale potwierdza to także nauka, dokładnie w tym czasie zioła kwitną najpię-
kniej, mają intensywny zapach i największą moc. Dlatego właśnie w tych dniach należy zbierać zio 
-ła, których - wiedząc o ich leczniczym działaniu – będziemy używali w zimie. 
      Poświęcenie bukietów zielnych przypada w czasie późnego lata, gdy kończą się żniwa i w sa-
dach dojrzewają owoce. Poświęcone kwiaty, zioła i owoce mają zapewnić dostatek na przyszły 
rok. Dlatego poświęcone płody rolne dawano do zjedzenia zwierzętom aby dobrze się chowały. 
Ziele zapewnia dobrobyt nie tylko w gospodarstwie, ale też chroni przed gradobiciem, powodzią i 
szkodnikami. W tradycji ludowej poświęcone wianki stawia się przy oknach i gromnicach, 
wierząc, że w ten sposób Maryja Panna uchroni dom od gradu i piorunów w czasie burzy. Przy 
chorobach właśnie z poświęconych 15 sierpnia ziół przygotowywano dawniej leki (napary, a 
sproszkowane podawano do posiłków). 
 

   IKONA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ 

"Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi 

z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz 
z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony 
cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o 
darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz 
znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz 
ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi namiestnik króla, książę Władysław 
Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zam 
-ku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która ich przeraziła. 
Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księs-
twa, mimo dużej liczby koni wóz z obrazem nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że 
wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na 
Jasną Górę. Tam książę umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami". 

Prawy policzek Matki Bożej znaczą dwie równolegle biegnące rysy, przecięte trzecią na linii nosa. 
Na szyi występuje sześć cięć, z których dwa są widoczne dość wyraźnie, cztery zaś pozostałe – 
słabiej. Fakt zniszczenia obrazu jest znany i dobrze opisany w podaniach historycznych. W 1430 
r. w Wielkanoc, klasztor został napadnięty przez bandę rabusiów. Po włamaniu się do Kaplicy Ma 
-tki Bożej pocięli wizerunek mieczami i rozbili go na kawałki. Sam król Władysław Jagiełło nakazał 
odrestaurowanie obrazu. Sprowadzeni przez niego malarze skleili rozbitą deskę. Nie znano 
jednak wówczas zasad prawidłowej konserwacji i prawdopodobnie po sklejeniu deski obraz 
pociągnęli na nowo farbą. Zapewne dlatego nie wygląda dziś jak typowa ikona. Dlaczego 
nie usnięto śladów cięć? Według jednej tradycji malarze bezskutecznie próbowali je zamalować. 
Inna wersja mówi, że rany pozostawiono celowo, na pamiątkę dramatycznego wydarzenia. 

Prawdopodobnie w tym czasie “ubrano” Matkę Bożą w granatową suknię, ozdobioną złocistymi 
liliami. Lilie to symbol czystości, częsty atrybut maryjny. Lilie z sukni Matki Bożej Częstochowskiej 
mają charakterystyczny kształt, identyczny jak lilie z herbu dynastii Andegawenów. Z tej dynastii 
pochodziła św. Jadwiga, pierwsza żona Władysława Jagiełły. Umarła w roku 1399 w opinii święto 
-ści. Być może król chciał w ten sposób uczcić zmarłą małżonkę.. 



10.00 1. Za parafian 

 2. Za ++ Ludgardę i Edmunda Słomskich; Franciszkę i Józefa Ceplin 
 3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 12 r. 
ślubu Wioletty i Wojciecha oraz w int. córki Julii 

18.00 1.Za + Bogumiłę Fibich gr.14 
Poniedziałek 17.08. 2020 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.15 

18.00 1. Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą 

 2. Za ++ Stanisława z r. ur. Katarzynę, Danutę i Mieczysława Potrac 
 3. Za + ks. Piotra Pietrzyka od VI R. Matek 
Wtorek 18.08. 2020 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.16 
18.00 1. Za + Bartosza Lepak w r. śmierci 

 2. Za ++ Stefana Chrapkowskiego; rodziców z obojga stron 
Środa 19.08. 2020 

07.00 1. Dziękczynno-błagalna  z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w r. uro. 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr.17 

18.00 1. Za ++ Gertrudę, Jana; Franciszka i Michała Piechowskich; Jana Tysarczyka 

 2. Za + Jerzego Apanowicz 
 3. Za ++ Helenę i Adama Latas i rodziców obojga stron 
Czwartek 20.08. 2020 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr .18 
18.00 1.Za + Kazimierza z racji urodzin i + Daniela 

 2. O zdrowie dla Waldemara Majchra 
 3. Za ++ Stanisławę i Stanisława Grot w dn. ur. 
Piatek 21.08. 2020 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr 19 

18.00 1. Za ++ Edmunda, Kazimierza i Renatę Dera 

 2. Za ++ Stanisława Wlażlak; rodziców i rodzeństwo 
 3. W int. Czesławy Sominka o zdrowie i Boże błogosł dla rodziny i za + Henryka 
Sobota 22.08. 2020 NMP Królowej 

07.00 1. Z podziękowaniem za dar życia i odebrane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławień 

-stwo i opiekę Św. Rodziny, o Boże Mił. W g. śmierci dla Ireny 
 2. Za + Bogumiłę Fibich gr 20   14.30 Msza chrzcielna  

18.00 1. Za ++ rodziców Dorau i Bolesława Pastwa 

 2. Za ++ Mariannę, Józefa Okrój; Tadeusza Nowaka; Urszulę Magun i z rodziny 
 3. Za + Tadeusza Buda z ok. urodzin 
Niedziela 23.08. 2020 

08.00 1.Za ++ Ilonę Wardyn; Henryka i Andrzeja Tuszkowskich I Jana Jankowskiego 

 2. Za ++ Helenę Bronisława Gostkowskich i krewnych z obojga stron  
 3. Za ++ Józefa Murglin w r. śm; i Zofię Jankowską 

10.00 1. Za parafian 

 2. Kazimierza Krużyckiego i rodziców obojga stron 
 3. Za + Bogumiłę Fibich gr.21 

18.00 1. Za ++ Mariannę, Stefana, Antoniego i ich rodziców 

Poniedziałek 24.08. 2020 

07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.22 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 1. Za + Jana Fosznera w 35 r. śm. 
Wtorek 25.08. 2020 

07.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 1. Za + Jana Cieszyńskiego w 1 r. śm.  

2. Za + Bogumiłę Fibich gr.23 

Oglądanie telewizji 
  
      Mieszkańcy pewnego miasta opowiadają historię o pewnej parze, która przez cały czas trwa-
nia swego małżeństwa, każdego wieczoru zasiadała przed telewizorem, nic do siebie nie mówiąc 
wpatrywała się w szklany ekran. Po dwudziestu latach wspólnego oglądania telewizji w milczeniu, 
pewnego wieczoru odezwał się małżonek do swej żony: 
     - Wiesz kochanie, wydaje mi się, że przyszła pora iż moglibyśmy zmienić coś w tych naszych 
wspólnych wieczorach! 
     Oczy kobiety zabłysły wizją jakichś romantycznych spacerów nocą, jakichś odwiedzin starych 
przyjaciół, jakiejś kolacji w przytulnej knajpce z muzykantami. 
     - Fantastycznie - przytaknęła, dodając - no to co robimy? 
     - Moglibyśmy wymienić się fotelami - wyjaśnił mąż. 
  
 

Kimkolwiek jesteś, kocham Cię! 
 

              Po cichej uliczce wielkiego miasta szedł sobie drobny 
staruszek. Powłócząc nogami w jesienne popołudnie. Zeschłe liście przypominały mu każde prze 
-szłe lato. Przed sobą miał długą, samo -tną noc w oczekiwaniu na kolejny czerwiec. 
     Aż nagle w stercie liści w pobliżu sierocińca, mała kartka papieru zwabiła jego wzrok. Zatrzy-
mał się więc i podniósł ją trzęsącymi się dłońmi. Czytając dziecinne literki, starzec wybuchnął pła-
czem, bo słowa paliły wnętrze niczym piętno. 
    "Kimkolwiek jest ten, kto to znalazł, niech wie, że go kocham. Kimkolwiek jest ten, kto to 
znalazł, niech wie, że go potrzebuję. Nie mam nawet z kim zamienić słowa, więc ten, kto to 
znajdzie, niech wie, że go kocham!" 
     Oczy staruszka spoczęły na budynku sierocińca i dostrzegły małą dziewczynkę z nosem smę-
tnie przyklejonym do szyby. I wiedział już, że wreszcie znalazł przyjaciółkę, Więc pomachał do 
niej i posłał jej jasny uśmiech. Oboje wiedzieli też, że spędzą zimę razem, naśmiewając się z de-
szczu. 
     Naprawdę spędzili zimę, śmiejąc się z niepogody. Rozmawiając przez płot i obsypując się dro-
bnymi podarkami, które dla siebie zrobili. Staruszek rzeźbił dla niej przepiękne zabawki, dziewczy 
-nka zaś rysowała mu obrazki, na których piękne panie spacerowały w słońcu i zieleni drzew, i o -
boje dużo się śmiali. 
     Lecz dnia pierwszego czerwca dziewczynka podbiegła do płotu, by pokazać starcowi swój no-
wy rysunek, a jego tam nie było. Przeczuwała jakoś, że on już nie wróci, Pobiegła więc do pokoju, 
wzięła kredki i papier i napisała... 
               "Kimkolwiek jest ten, kto to znalazł, niech wie, że go kocham. Kimkolwiek jest ten, 
kto to znalazł, niech wie, że go potrzebuję. Nie mam na 
-wet z kim zamienić słowa, więc ten, kto to znajdzie, 
niech wie, że go kocham!" 
 

Starzy ludzie   
 

     Babcia Fritzowa w wieku dziewiędziesięciu dwóch lat ciągle mieszkała w swoim starym gospo-
darstwie, robiła sama makaron, prała w pralce z wyżymaczką, którą trzymała w piwnicy. Uprawia-
ła warzywniak - tak wielki, że mógłby wyżywiać wszystkich mieszkańców okręgu Benton - jedynie 
za pomocą motyki i szpadla. Jej siedemdziesięcioletnie dzieci żywo protestowały, gdy upierała się 
że będzie kosić swój olbrzymi trawnik archaiczną kosiarką bez napędu. 
     - Pracuję na dworze tylko wtedy, gdy jest chodno, wczesnym rankiem i wieczorem – tłumaczy-
ła babcia - i zawsze mam na głowie kapelusz, który chroni przed słońcem. 
   Mimo to jej dzieci poczuły zrozumiałą ulgę, gdy usłyszały, babcia chodzi w południe na lunch do 
miejscowego klubu seniora. 
   - Tak - przyznała się babcia, gdy jej córka kiwała głową na znak pochwały - Chodzę im gotować  
Ci starzy ludzie są mi bardzo wdzięczni! 



Niedziela 9.08. 2020 
08.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr 7 

 2. Za ++ rodziców chrzestnych oraz Wiesława i Adama Biesik; Huberta Bielawa 
 3. Za ++ Kazimierę z r. ur. Albina Roda i rodziców obojga stron 

10.00 1. Za parafian 

 2. Za + Ryszarda Żywickiego w 1 r. śm. 
 3. Za ++ Ksawerego i Genowefę Malinowskich, rodziców z obojga stron i Cecylię Tabaka 

18.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 26 
Poniedziałek 10.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr.27 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr. 8 

18.00 1. Za ++ Zygfryda, Piotra Literskich; Mariana, Ewę, Tadeusza Ryng; Eugeniusza Galews 

-kiego 
 2. Za ++ Praksedę, Leona i Gerarda Okrój oraz Klemensa Raczkowskiego 
 3. W intencji Reginy i Edmunda Narloch 

Wtorek 11.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr.28 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr.9 

18.00 1. Za + Ryszarda Korna i ++ rodziców 

 2. Za + Barbarę Zdrojewską od prac. UNIBUD dział elektr. 
 3. Za + Konrada Wenckiego 30 dz. po pogrz. 

Środa 12.08. 2020 
07.00 1. Za + Stefanię Trzebiatowską gr.29 

 2. Za + Bogumiłę Fibich gr.10 

18.00 1. Za + Stanisława Jażdżewskiego w 18 r. śm. 

 2. Za + ks. Piotra Pietrzyka od Rady Parafialnej 
 3. Za + Zenona Góra w 30 dz. po pogrz. 

Czwartek 13.08. 2020 
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich gr.11 

 2. Za + Stefanię Trzebiatowską gr 30 

18.00 1. Za + Mateusza o Mił. Boże i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. Za + Urszulę Lemańczyk w dniu ur. i zmarłych rodziców 
 3. Za ++ Czesławę i Feliksa Olszewskich; Helenę, Stefana i Edmunda Słomińskich 

Piatek 14.08. 2020 
07.00 1. Za + Bogumiłę Fibich greg 12 
18.00 1. Urodzinowa za Jana i Krystynę Jereczek 

 2. Dziękczynno – błagalna w 50 urodziny Artura 
 3. Dzięk-błag za otrzymane łaski; o Boże błogosł. dla Łucji i Czesława w 50 r. ślubu 

Sobota 15.08. 2020 Ur. Wniebowzięcia NMP 
08.00 1. Za ++ Monikę. Augustyna, Józefa Kass i Franciszkę Renusz 

 2. Za ++ Ewę Mateja i jej dziadków 
 3. Za + Bogumiłę Fibich gr.13 

10.00 1. Za ++ Andrzeja i Mieczysława Szews 

 2. Za parafian 
 3. Za ++ Annę i Władysława Trapkowskich, siostry i Leona Leman 

18.00 1. Za ++ Sławomira Kilian w 6 r.ś, Władysława i rodzeństwo 

Niedziela 16.08. 2020 
08.00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 

dla Wiesławy i Wojciecha Literskich w 30 r. ślubu 
 2. Za + Antoninę Urban w 1 r. śm. 
 3. Za ++ Stefana, Helenę, Edmunda Słomińskich; Feliksa, Czesławę Olszewskich 

ŚW. ROCH – patron z 16 sierpnia 
 

Niewiele zachowało się pewnych wiadomości o św. Rochu. Jest pewne, że zmarł przed rokiem 1420, 
gdyż wtedy pojawia się jego pierwszy żywot i pierwsze ślady jego kultu. Urodził się w wieku XIV w 
Montpellier (południowa Francja). Jego rodzice mieli należeć do zamożniejszych w mieście. Kiedy przez 
długi czas nie mieli dziecka, uprosili sobie syna modlitwą i jałmużnami. Roch stracił rodziców w młodym 
wieku. Wówczas, idąc za radą Ewangelii: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i ro-
zdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie" (Mt 19, 21), pieszo, z kijem podróżnym w ręku udał się z 
pielgrzymką do Rzymu. Nie doszedł jednak do Wiecznego Miasta, gdyż w miasteczku włoskim Acqua-
pendente zastał epidemię dżumy. Zatrzymał się tam, aby zarażonym spieszyć z pomocą, nie bacząc, że 
sam naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. W nagrodę za to heroiczne poświęcenie dla bliźnich 
Pan Bóg miał go obdarzyć łaską uzdrawiania. Zjednało mu to sławę świętego. Uciekając przed ota-
czającym go tłumem wielbicieli, opuścił miasto i udał się do Rzymu, gdzie spędził ok. 3 lat, nawiedzając 
kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi. 
 

W drodze powrotnej do Francji zatrzymał się w Loreto. 

W  Piacenza znowu zastał epidemię dżumy. Przy posłu 
-dze chorym zaraził się. Znalazł się jednak pewien za -
możny człowiek, który się nim zajął. Kiedy Roch wyz-
drowiał, udał się dalej na północ. Gdy jednak znalazł 
się już nad Jeziorem Wielkim w miasteczku Angera, po 
-chwycili go żołnierze pograniczni i biorąc go za szpie-
ga, uwięzili. Poddano go indagacjom śledczym połączo 
nym ze stosowaniem tortur. Wycieńczony, po pięciu la 
-tach więzienia Roch zmarł w lochu. Jego niewinność i 
świętość miał ujawnić cudowny napis na ścianie więzie 
-nia: "Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, a bę-
dą wzywać na pomoc św. Rocha, jako swego po 
-średnika i orędownika, będą uleczeni".  
Mieszkańcy miasta ujęli się więc za pielgrzymem. Zab-
rali ze sobą jego relikwie i pochowali je w kościele pa-
rafialnym. Potem przeniesiono je do Voghera, a wresz-
cie do Wenecji (w roku 1485), gdzie są do dzisiaj. 
 

Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste 
epice-mie, które dziesiątkowały ludność i wyludniały 
osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci św. Rocha jako 
patrona od zarazy. Od wieku XV należał do Czternastu 
Wspomożycieli. Niemało do rozpowszechnienia jego kultu 
przyczynili się franciszkanie, którzy uważają go za swojego tercjarza. Jego imię nakazał umieścić 
w Martyrologium Rzymskim Grzegorz XIII (+ 1585), a potwierdził tę decyzję surowy papież Urban VIII 
(+ 1644). Ku czci św. Rocha powstała nawet rodzina zakonna (rochici). 
Św. Roch jest patronem Montpellier, Parmy, Wenecji; ap-tekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, 
szpitali i więźniów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt domowych. Dawniej na Św. Rocha 
poświęcano domowe zwierzęta. 
 

Modlitwa do św. Rocha podczas powietrza 
Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyz-
nawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj 
ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, 
aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego 
zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą ży 
-je i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen 



         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVIII NIEDZIELĘ 
           ZWYKŁĄ 
 
    Uzdrowieni z chorób i tak kiedyś umrą. Jednak głód odczuwany przez ciało nie jest 
najgorszym z głodów. Również choroby i cierpienie fizyczne nie są największym niesz-
częściem. Trudniej zaspokoić głód i uleczyć cierpienie duszy zranionej grzechem, która 
nie pamięta o Bogu i jest odłączona od źródła życia, strącona w otchłań samotności. 
Tego właśnie głodu i cierpienia naszych dusz Bóg dotyka w Eucharystii. "Czemu wyda-
jecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? (...) Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć 
będzie.. Ja jestem chlebem życia, kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął.." – mówi 

Pan Jezus. 
 

Dziś, z racji przypadającego wspomnienia MB Anielskiej, na mocy przywileju nadanego Św. Franciszkowi,  
możemy zyskać odpust zupełny, o ile jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Warunki zyskania odpustu:  po-
bożne nawiedzenie kościoła i odmówienie: Ojcze nasz.. i Wierzę w Boga.. oraz brak przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu. Odpust możemy ofiarować za kogoś zmarłego lub za siebie. 
  

1. W tym tygodniu przypada: 
 

- we wtorek wspomnienie Św. Jana Vianneya – kapłana; patrona księży proboszczów.. W Kościele dzień 
obchodzony jako Dzień Proboszcza! Dlatego prosimy, w tym dniu, o szczególną modlitwę za naszego ks. 
Proboszcza. 
 

- we czwartek przypada Święto Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. 
 

- w sobotę wspomnienie Św. Dominika założyciela Ojców Dominikanów. 
 

Przypominamy, że w  miesiącu sierpniu Kościół zachęca do szczególnej abstynencji – jest to miesiąc wiel-
kich rocznic: wybuch I wojny światowej, wybuch Powstania Warszawskiego, rocznica Cudu nad Wisłą, oraz 
rocznica zrywu Solidarnościowego.. Jest to również miesiąc wielkiego pielgrzymowania naszego narodu na 
Jasną Górę.. 

 
2. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:  
 

ARTUR MIONSKOWSKI stanu wolnego z par. Wąglikowice i JUSTYNA ZARĘBSKA stanu wolnego z par. Wielki 
Klincz – zapowiedź I 
 

Gdyby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych małżeństw, proszony jest, w sumieniu, o zgłoszenie się w 
kancelarii parafialnej. 
 

3. Dziękujemy rodzinom, które w zeszłym tygodniu zatroszczyły się o czystość naszej Świątyni i za złożone 
ofiary na kwiaty - Bóg zapłać! W nowym tygodniu na 8 sierpnia, zapraszam rodziny z ul. Wybudowania Jeziorki 

Dębogóry: Jakubowska Dorota, Piankowska Maria, Zwara Joanna, Bławat Kamila, Hamerska Beata. Przy-
pominamy, że w sytuacji niemożności przyjścia na sprzątanie prosimy o załatwienie zastępstwa. Chętnie 
zrobią to dziewczęta z KSM.  
 

4. Dziękujemy wszystkim składającym ofiary na rzecz naszej parafii, czy też klasztoru, za wszelkie prze-
jawy życzliwości i dobroci. Dziękujemy ofiarodawczyni za piękne kwiaty do naszego kościoła, które są wyra 
-zem jej dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski..  
 
5. Pod chórem na stoliku nowy numer naszej parafialnej gazetki na miesiąc sierpień. Składane przy tej oka-
zji ofiary są przeznaczone na rozwój tej gazetki. Natomiast ofiary za inne czasopisma pomagają parafii,  w 
uregulowaniu opłat za czasopisma w naszej Kurii pelplińskiej, skąd są nadsyłane. 
 

6. Wszystkim obchodzącym w nowym tygodniu swoje imieniny, urodziny bądź jubileusze małżeńskie  skła-
damy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Św. Rodziny oraz Św. Patronów. W tej intencji 
modlimy się za Was: Zdrowaś Maryjo.. 
 
7. Niech Boże błogosławieństwo umacnia was wszystkich i pomaga zrozumieć, że nasze prawdziwe głody 
zaspokoić może tylko sam Bóg w darze Eucharystii.  

 


