
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
 

Od kilku dni trwa piesza piel-

grzymka na Jasną Górę. Wielu 
pielgrzymów podejmuje trud i wy-
siłek fizyczny połączony z ducho-
wą walką o życie wiarą w Jezusa 
Chrystusa. Pięknym zwyczajem 
jest także duchowe pielgrzymo-
wanie, czyli podjęcie duchowego  
i modlitewnego wysiłku w miejscu 
zamieszkania, pracy i odpoczyn-
ku. Łączmy się więc w pokorze  

z PIELGRZYMAMI, którzy w słoń-
cu czy deszczu wytrwale zdążają 
do Matki Bożej. Niech nasza co-
dzienność, pacierz, różaniec, 
Anioł Pański, dobre słowo do 
bliźniego będzie świadectwem na-
szego życia chrześcijańskiego.  
W świadectwie nie chodzi o wrza-
skliwość, medialność i rozgłos ale 
wierność i wytrwałość w codzien-
nej modlitwie i zachowanie przy-

kazań Bożych.  
Bardzo proszę Drogich Parafian  
o modlitwę także za moją piel-
grzymkę – Rajd Katyński - moto-
cyklowy rajd śladami cierpienia, 
śmierci i chwały naszych Roda-
ków, którzy oddali życie za naszą 
Ojczyznę.  
 

Wasz Proboszcz 
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Słowa Ewangelii  
według Świętego Łukasza 

 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: 
«Niech będą przepasane biodra wa-
sze i zapalone pochodnie. A wy 
bądźcie podobni do ludzi oczekują-
cych swego pana, kiedy z uczty we-
selnej powróci, aby mu zaraz otwo-
rzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. 
Szczęśliwi owi słudzy, których pan 
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. 
Zaprawdę, powiadam wam: Przepa-
sze się i każe im zasiąść do stołu,  
a obchodząc, będzie im usługiwał. 
Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak 
zastanie. 
A to rozumiejcie, że gdyby gospo-
darz wiedział, o której godzinie 
przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Wy też 
bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, któ-
rej się nie domyślacie, Syn Człowie-
czy przyjdzie». 
 

Oto Słowo Pańskie 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

Maryja wzięta z ciałem i duszą 

do nieba ukazuje dla wszystkich drogę 
do świętości, która prowadzi przez 
wierność Bogu w codzienności i zwy-
czajności. Maryja jest tak bardzo po-
dobna do zwykłej codzienności każde-
go człowieka, a tym co ją wyróżnia jest 
całkowite oddanie swojego życia Bo-
gu. Maryja jest tak podobna do nas 
przez codzienne życie – życie w Świę-
tej Rodzinie, codzienną pracę i zwykłe 
zajęcia. To właśnie wielka tajemnica  
i sekret Maryi – zwykłe i codzienne 
życie, całkowicie zanurzone w Bogu  
i w pełni oddane Bogu. „Zrozumieć, że 
Maryja jest Matką żyjących, gdyż jest 
Matką życia, jest bardzo wielką łaską  
i drogą prowadzącą na próg misterium 
Maryi” – pisze Marie de Fiesole  
w książce „Sekret bycia najmniejszym. 
Mała droga maryjna”.   

Maryja jest Matką żyjących  
i troszczy się tak bardzo o życie 
wszystkich swoich umiłowanych dzie-
ci. Maryja szczególnie umiłowała na-
szą polską ziemię i nasz polski naród. 
Z wdzięcznością wspominamy wielki 
dar Bożej Opatrzności i macierzyńskiej 
opieki Maryi, dzięki którym armia 
polska zwyciężyła 15 sierpnia 1920 ro-
ku z walce z bolszewickim najazdem. 
Z wdzięcznością wspominamy walkę  
i ofiarę życia wielu tysięcy polskich  
żołnierzy, wspominamy modlitwę  
i pokutę tysięcy wiernych w całej oj-
czyźnie, które przyniosły zwycięstwo 
w Święto Wniebowzięcia Matki Bożej. 
Maryja jest Matka żyjących i wskazuje 
nam prostą drogę do nieba,  drogę po-
przez wierność Bogu w każdej chwili 
życia. BK    

 
 

 

 

W święto Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny wpatru-
jemy się w Serce naszej Matki  
i Królowej. Serce Maryi jest drogą 
do Boga w Trójcy Jedynego. Drogą 
pewną i krótką, jeśli otworzymy 
swoje serce na Jej macierzyńską 
miłość. Maryja prowadzi nas 
pewną drogą do umiłowania Eu-

charystii. Serce Maryi prowadzi 
łagodnie i z delikatnością do 
uznania swojej słabości, do wy-
znania grzechów i upadków w sa-
kramencie spowiedzi, do skruchy, 
pokuty i odmienienia swojego ser-
ca przez współpracę z łaską Boga. 
Serce Maryi Matki Jezusa prowa-
dzi do cichej adoracji Świętej 
Obecności Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Ciche, wytrwałe  

i częste adorowanie Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie prowadzi 
do otwierania się na Miłosierną 
Miłość Jezusa. Wytrwałe adoro-
wanie Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie poprowadzi serce do 
takiej modlitwy serca, która jest 
pełną zgodą i otwarciem na Mi-
łość Boga. Modlitwa serca jest 
pełnym pozwoleniem na to, aby 
Bóg nas kochał, takimi jakimi je-

steśmy i zgodą na przemianę ser-
ca przez Miłosierną Miłość Boga. 
Otwarcie serca na Miłosierną Mi-
łość Serca Maryi jest wejściem na 
drogę uzdrowienia serca i duszy 
przez Eucharystię i adorację Świę-
tej Obecności Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie.  
 

 

 
 

 

MARYJA JEST MATKĄ ŻYJĄCYCH 
 

 
 

 

SERCE NASZEJ MATKI  
I KRÓLOWEJ 

 



 
 
 
 

„Niech będzie Pan Bóg błogo-

sławiony za wszystko co uczynił  
z Tobą i Niepokalana nasza Matuch-
na, przez której ręce wszystkie łaski 
przychodzą nam z nieba. Oddaj się 
całkowicie tej najlepszej naszej nie-
bieskiej Mamusi, a zwycięski łatwo 
przejdziesz przez wszystkie trudno-
ści i… i zostaniesz świętym, wielkim 
świętym, czego Ci jedynie z całego 
serca życzę. Wszyscy święci, można 
powiedzieć, są dziełem Najświętszej 
Maryi Panny i szczególne do niej na-
bożeństwo jest ich wspólną cechą.” 
To słowa z listu 24 – letniego Mak-
symiliana Kolbe, który szedł już fran-
ciszkańską drogą do swojego starsze-
go brata, który był już po święce-
niach, także u franciszkanów. Dwaj 
bracia wspierali się wzajemnie modli-
twą i serdeczną pamięcią na zakonnej 
i kapłańskiej drodze. Dwaj bracia 
franciszkanie byli otaczani i wspiera-
ni modlitwą przez swoich rodziców  
i rodzinę, przez krewnych i przyjaciół 
i przez licznych wiernych, którzy 
zawdzięczali ich duszpasterskiej po-
słudze otwarcie na Miłosierną Miłość 
Boga w Trójcy Jedynego. To dla nas 
wzór i przykład do naśladowania, jak 
modlić się wytrwale o nowe i liczne 
powołania kapłańskie i zakonne. To 
wzór i przykład, jak mamy modlić się 
codziennie i wytrwale za naszych 
duszpasterzy, za kapłanów i osoby 
konsekrowane – ojców, braci i siostry 
ze zgromadzeń zakonnych.      
 

 

11 sierpnia 2019 – Niedziela 

  7.00 – za śp. Wojciecha Bondarczuka – od 

kolegi 

  9.00 –  za śp. Franciszkę i Czesławę Kochan 

  9.00 – o Boże błogosławieństwo dla Karoli-

ny w dniu urodzin 

10.30 – za parafian 

10.30 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 11) 

10.30 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 11) 

12.00 – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla 

Marii i Jerzego – z okazji 60-lecia małżeństwa 

18.00 – za śp. Alicję Wojnar i zmarłych  

z rodziny 

12 sierpnia 2019 – poniedziałek 

  6.00 – o Boże miłosierdzie dla umierających 

  6.00 –  o szczęśliwe operacje dla Barbary 

  7.00 – za śp. Witolda Stoń w 12 rocznicę 

śmierci – od rodziny 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców bloku 16 i 17 przy ul . Dmowskiego 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 12) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 12) 

13 sierpnia 2019 – wtorek 

  6.00 – dziękczynna za ocalenie z wypadku 

  7.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 13) 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 13) 

18.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej Pa-

tronki Dobrej Śmierci dla członków Apostol-

stwa Dobrej Śmierci i radość wieczną dla 

zmarłych 

18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski  

z prośbą o dalsze bł.Boże, zdrowie i dary Du-

cha  św. dla Franciszki z racji urodzin 

14 sierpnia 2019 – środa 

  6.00  –  za śp. Franciszka Chryń 

  7.00  –  o Boże bł., opiekę Matki Bożej  

i Aniołów Stróżów dla Zofii w dniu urodzin 

18.00  –  o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 14) 

 
 

NIECH BĘDZIE PAN BÓG  

BŁOGOSŁAWIONY 
 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 14) 

15 sierpnia 2019 – czwartek 

  7.00 – za śp. Marię Bielkiewicz w dniu 

imienin 

  9.00 – za śp. Karolinę i Michała Mospanów 

10.30 – za śp. Władysława Powęzkę w 16 

rocz. śmierci 

10.30 – o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 

członkiń Róży  XIII i ich rodzin 

10.30 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 15) 

12.00 – za śp. Rafała Gorala i zmarłych z ro-

dziny 

12.00 – za śp. Zofię Zielińską w 11 rocznicę 

śmierci 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 15) 

16 sierpnia 2019 – piątek 

  6.00  –  dziękczynna NMP za łaskę nawró-

cenia rodziny 

  7.00  –  za śp. Marię Bajek w 16 rocz. 

śmierci 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 16) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 16) 

18.00  –  o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

dla Pawła i Ewy 

17 sierpnia 2019 – sobota 

  6.00  –  zawierzenie Panu Bogu rozwijającej 

się firmy 

  7.00  –  za śp. Zofię Zielińską w 11 rocz. 

śmierci 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 17) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 17) 

18.00  –  wynagradzająca za grzechy wła-

sne i swoich bliskich 

 

 

1. W czwartek – Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej. Maryi Panny – Msze św. jak  

w każdą niedzielę, o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 

12.00 i 18.00. Błogosławieństwo kwiatów  

i ziół będzie podczas każdej Mszy św. 
 

2. We środę wspomnienie św. Maksymiliana 

Marii Kolbe, w sobotę wspomnienie św. Jac-

ka. Solenizantom składamy najserdeczniejsze 

życzenia.  
 

3. Następna niedziela jest niedzielą inwesty-

cyjną. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za 

ofiary składane na dalsze prace przy remoncie 

wieży naszego kościoła związane z czyszcze-

niem, zabezpieczeniem ścian, a także wyko-

nywane są kraty zabezpieczające przed gołę-

biami. 
 

4. Składamy serdecznie Bóg zapłać piel-

grzymom i opiekunom z grupy Michał za dar 

modlitwy, trud i wysiłek pielgrzymowania 

oraz za wszelkie dobro jakie dokonało się na 

szlaku pątniczym. Niech Pan Jezus przez 

wstawiennictwo Matki Bożej Częstochow-

skiej  wynagrodzi podjęty wysiłek.  
 

5. W piątek ks. Proboszcz wyruszył motocy-

klem na Międzynarodowy Rajd Katyński. 

Otoczmy go modlitwą prosząc o błogosła-

wione owoce tego rajdu i o szczęśliwy powrót 

do parafii.  
 

6. W sierpniu Kościół zachęca do podejmo-

wania zobowiązań trzeźwościowych w inten-

cji naszej Ojczyzny i osób uzależnionych od 

alkoholu.  
 

7. Msza św. o Boże bł. dla mieszkańców z ul. 

Dmowskiego 16 i 17 za ofiarę na kwiaty  

i sprzątanie kościoła w pon. o godz. 18.00.  

W następnym  tygodniu  prosimy o pomoc 

mieszkańców z bl. 18 i 19 przy ul. Dmow-

skiego. 
 

8. Pielgrzymka z dekanatu stalowowolskiego 

na Jasna Górę w intencji powołań kapłańskich 

odbędzie się 18 sierpnia tj. niedziela. Wyjazd 

o godz. 14.00 z parkingu przy kościele św. 

Floriana powrót około godziny 24.00. Koszt 

pielgrzymki 50 zł., zapisy w zakrystii. 
 

9. W tym tygodniu do wieczności Pan powo-

łał śp.: Stanisława Mierzwa, śp. Jadwigę Ry-

bak. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu… 
 

 
Wszystkim Parafianom i gościom 

życzymy błogosławionej niedzieli 

i nowego tygodnia. 

 
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 


