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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

 
Piątek w godz. 15.00 – 17.30 

NUMERY TELEFONÓW: 
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 
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Matce niebieskiej, która jest światłem w 
nocy, wiele zawdzięczamy. Jak zauważa 
papież Franciszek, „W Niej, obecnej w 
każdym momencie historii zbawienia, 
dostrzegamy niezłomne świadectwo wiary. 
Ona, Matka nadziei, podtrzymuje nas w 
chwilach ciemności, trudności, 
zniechęcenia, pozornego niepowodzenia lub 
prawdziwych ludzkich porażek. Maryja, 
nasza nadzieja, pomaga nam uczynić z 
naszego życia ofiarę miłą Ojcu 
Niebieskiemu oraz radosny dar dla braci, 
która to postawa zawsze patrzy w 
przyszłość”. 
Warto więc zapatrzeć się w Matkę naszego 
zawierzenia. Chodzi o to, by w szkole Maryi 
być uczniem pilnym, wytrwałym, by nie 
zawieść swojej Nauczycielki. Programem Jej 
szkoły jest Ewangelia Jezusa. Aktorka 
Dominika Figurska, matka pięciorga dzieci, 

mówi tak: „Wszystko, o co prosiłam Maryję, spełniło się. Każdego dnia zawierzam 
moje życie Matce Bożej. Ona jest dla mnie idealną Matką, idealną Kobietą, tak bliską 
człowiekowi”. 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Matka naszego zawierzenia 
 
W czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu PLL LOT, po wizycie w Polsce 
w 2016 roku, papież Franciszek, odpowiadał na jedno z pytań argentyńskiego 
dziennikarza. Nawiązując do sytuacji w czasie Mszy na Jasnej Górze powiedział m.in.: 
„Zapatrzyłem się w Matkę Bożą i zapomniałem o schodku... Miałem w ręku 
kadzielnicę... Kiedy poczułem, że upadam, pozwoliłem na upadek i to mnie ocaliło, 
bo gdybym stawiał opór, to byłyby tego konsekwencje”. 
W uroczystość Wniebowzięcia, które jest uwieńczeniem wszystkich uroczystości 
maryjnych roku kościelnego, pragniemy również zapatrzyć się w Maryję. Ona całe 
swoje życie ukierunkowała na niebo, żyjąc tęsknotą za nim, dążąc do życia wiecznego. 
Tę tęsknotę łączyła z codziennymi wyzwaniami, pamiętając, że ziemskie życie 
przygotowuje do wieczności. Z miłością i pokorą podejmowała się obowiązków, nie 
oddzielała tego, co Boże od ziemskiego. Żyła z Bogiem, dla Niego i w Nim w każdej 
chwili swojego życia. Maryja otwiera przed nami zapieczętowaną księgę, aby zostały 
ujawnione zawarte w niej tajemnice. To do Niej odnoszą się słowa: „Potem wielki 
znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a 
na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. W osobie „łaski pełnej”, „Niepokalanej” 
odzwierciedla się światło „słońca”, którym jest Bóg. Światło słońca to symbol 
niebieskiej chwały. Maryja jest prześwietlona Bogiem, który mieszka w niedostępnej 
światłości i sama prowadzi nas w tajemnicę Boga. 
Księżyc pod stopami Maryi jest znakiem mijającego czasu, jest znakiem życia 
doczesnego, które ma swój kres. Maryja wzięta do nieba jest ponad czasem. Ona 
wypełniła swój czas i pomaga nam odkrywać wartość każdego dnia i każdej chwili w 
naszym życiu. Obraz biblijnej Niewiasty jest ozdobiony wieńcem z dwunastu gwiazd. 
To symbol wyniesienia Maryi ponad sprawy doczesne. Dwanaście jest jedną z 
biblijnych liczb oznaczających spełnienie, doskonałość, wypełnienie planów Boga. 
Można powiedzieć, że Maryja, która znajduje się w centrum ludu Bożego, dobrze zna 
się na wszystkich doczesnych sprawach. Wie, jak w ziemskim czasie dojrzewać do 
niebieskiej pełni, jak przeżywać życie w perspektywie życia wiecznego.  



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Dziś ofiary składane do puszek przeznaczymy na rzecz pomocy 
wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznych powodzi. Za 
złożone ofiary serdecznie dziękujemy.  

2. 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 
polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i naszego narodu. 

3. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i 
podziękowań do Matki Bożej. 

4. Od 1 lipca kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym jest 
czynna tylko w piątki w godz. 15.00-17.30. 

W tym tygodniu patronuje nam: 

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

 

 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
 
† Ewa Górska, l. 83; 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie… 

16.08. - Poniedziałek 

7.00 † Zmarli rodzice z obojga stron: Genowefa i Wojciech Michna, 
Anna i Jan Bednarscy, Agnieszka i Piotr 

18.00 † Michalina Zyta Gołąbek – intencja od Niny i Oli 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(16) 

17.08. – Wtorek - św. Jacka Odrowąża, Wspomnienie 
7.00  † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(17) 

18.00 O Powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Mikołaja Zieleń oraz dla całej rodziny 

18.00 † Kazimierz Detko – z okazji imienin i urodzin 
18.08. – Środa  

7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(18) 

18.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla siostry 
Walerii 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 
19.08. – Czwartek 

7.00 † Adam i zmarli rodzice 
18.00 † Franciszek i Agnieszka i zmarli z rodziny 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(19) 

20.08. – Piątek – św. Bernarda, wspomnienie 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(20) 
18.00 W intencji parafian 
18.00 † Eugeniusz i Eugenia Paproccy w rocznicę śmierci 

21.08. – Sobota – św. Piusa X, wspomnienie 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(21) 
15.00 Msz św. ślubna 
16.00 Msza św. ślubna 
17.00 Msza św. ślubna 
18.00 † Stefania(f) w rocznicę śmierci 
18.00 Rezerwacja  

22.08. – XXI Niedziela Zwykła 
7.30 W intencji parafian 
9.30 † Eugeniusz Piotrowski 1 rocznica śmierci 
11.00 † Józefa(f) Włodarczyk 9 rocznica śmierci, Jan Włodarczyk 
12.30 † Leokadia i Władysław Sosonowscy 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(22) 


