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"... W momencie śmierci zbiera się to, 

cośmy zasiali podczas całego życia ..."  

/"... kto szczodrze sieje, obficie zbierać 

będzie ..."/  Myśli św. Jana Bosko  
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Uwielbiać Boga z Maryją  

 Co to oznacza? To znaczy uwielbiać Boga słowem i 

życiem tak jak Maryja. Każde nasze spotkanie z Bogiem, każ-

dą naszą modlitwę zaczynajmy więc od uwielbienia Boga w 

Jego dziełach. Uwielbiajmy Go za Jego obecność. Dziękujmy 

za to, czego doświadczamy, za Jego niepojętą miłość, którą 

nas obdarza, za dobro. Z miłością przyjmijmy Jego plan na 

nasze życie, zaufajmy Mu, żyjmy blisko Niego. Niech napeł-

nia nas swoją mocą, abyśmy mogli pokonać nasze trudności 

w życiu codziennym. I z radością służmy bliźniemu. A 

wszystko na chwałę Boga.  

 Matko Boża, proszę, weź mnie za rękę, bym z Tobą 

szedł drogą prowadzącą do naszego Ojca.  

    

 Ogłoszenia Parafialne  

i   

Intencje Mszy św.  



1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powoła-

niem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, 

dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych 

płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg 

wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata. 

2. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, 

kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej. Dzisiejsza składka przezna-

czona jest na cele inwestycyjne.  

3. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która 

zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecaj-

my Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu.   

 

4. W tym tygodniu przypada 3 piątek miesiąca - nabożeństwo Róźańcowe do św. Charbela po Mszy 

św. W naszej Parafii osoby chore i potrzebujące mogą otrzymać olej św. Charbela.  

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

6. W tym tygodniu patronują nam:  

– we wtorek 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki Bożej, ewan-

gelizator naszych ziem;  

– w piątek 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, nazywany 

„wyrocznią Europy”;  

– w sobotę 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał dekrety o 

wczesnej i częstej Komunii Świętej. 

     

    Intencje Mszy Świętych 

15 sierpień - niedziela Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny   

  godz.  8.00.  + Władysław Podraza               

       o godz. 11.00.  + Maria Mańko   Olchowiec - godz. 14 30. -   Za parafian    

 

16 sierpień - poniedz.    + Marian Hankus (gr.)      2) + Barbara Tokarczyk   

17 sierpień - wtorek -     + Marian Hankus (gr.)   2) +Genowefa  

18. Sierpień - środa  -     +Marian Hankus (gr.)    2) +Stanisław          

19. Sierpień - czwartek - +Marian Hankus (gr.)      

20 sierpień  - piątek -      +Marian Hankus (gr.)         

21 sierpień  - sobota -     +Marian Hankus (gr.)   2 + Józef       

 

22  Sierpień - niedziela    

 godz. 8.00 -  + Marian Hankus (gr.)          

      o godz. 11.00 - W pewnej intencji                  Olchowiec - godz. 14 30. Za Parafian     
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