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Wywiad Jezusa
Jezus niczym wytrawny dziennikarz przeprowadza
wywiad wśród swoich uczniów. Zaczyna od ogólnego pytania: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. I tu pada wiele odpowiedzi. Kiedy jednak Jezus pyta
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bezpośrednio: „A według was, kim jestem?”, zapada milczenie. Odzywa się tylko Piotr, który rozpoznał sekret Jezusa nie
dzięki własnym zdolnościom, lecz dzięki łasce od Boga. Gdyby dziś Jezus nas zapytał: „Co mówią o Mnie twoi sąsiedzi,
znajomi, rodzina?”, mielibyśmy wiele do opowiadania. A ja-

ka byłaby moja odpowiedź, gdyby zapytał: „A kim jestem dla
ciebie?”?
Jezu, Ty cieszysz się za każdym razem, gdy odkrywam Cię bardziej, poznaję więcej, i w tym poznawaniu Cie-

Ogłoszenia Parafialne

Komunia zgromadzenia
eucharystycznego jest komunią z
papieżem i z własnym biskupem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23 Sierpień 2020
1.Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych
wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy.
Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej.
2. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został
ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest
z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
3. W poniedziałek, 24 sierpnia, w naszej świątyni Msza św. z prośbami i podziękowaniami
do Maryi Wspomożycielki Wiernych o godz. 19 00.
4. W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to polskie święto. Msza św. z
zawierzeniem się Matce Bożej o godz. 19 00.
5. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela.
Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI).
6. W tym roku będziemy dziękować Panu Bogu za zbiory na mszy św. Dożynkowej—6 września o godz. 11 00.
7. W ostatnią niedzielę zebrano ofiarę na inwestycje w kwocie—1530 zł. Wszystkim ofiarodawcom składamy podziękowanie - Bóg zapłać.

W tym tygodniu patronują nam:
24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70)
27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie.
28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 23 sierpień o godz. 8 00 - + Jan Bochniak (greg.)
Godz. 11.00 - 1) + Michał Torbiński, + rodziców.

Godz.

14 30 - Olchowiec - + Barbara Tokarczyk

Środa - 26 sierpień o godz. 19 00. Dzięk—błagalna z okazji 25 rocz. ślubu dla Dariusza i
Agnieszki.
Niedziela - 30 sierpień o godz. 8 00 - + Maria Tarnawska—(2 rocz. Śm.)
Godz. 11.00 - + Antoni Krakowski—50 rocz. Śm. Od bratanicy z rodziną.
Godz. 14 30 - Olchowiec - + Jan Bochnak (greg.)
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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