
  

4  SIERPNIA 2019 

SŁOWO PROBOSZCZA 

Intencja parafialna:  

O trzeźwość w naszych rodzinach. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA 11, 1-13 
Gromadzić skarby przed Bogiem 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną 

spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 

wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I 

rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zro-

bię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I po-

wiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz 

Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przy-

padnie to, co przygotowałeś?” 

1. O, Panie, któryś jest na niebie, 

Wyciągnij sprawiedliwą dłoń! 

Wołamy z cudzych stron do Ciebie, 

O polski dach i polską broń.  

 

Ref . O, Boże, skrusz ten miecz, 

Co siekł nasz kraj, 

Do wolnej Polski nam 

Powrócić daj! 

By stał się twierdzą 

Nowej siły, 

Nasz dom, nasz kraj. x2 2. O, usłysz, Panie, 

skargi nasze, 

O, usłysz nasz tułaczy śpiew! 

Znad Warty, Wisły, Sanu, Bugu 

Męczeńska do Cię woła krew! 

 

Ref . O, Boże, skrusz ten miecz, 

Co siekł nasz kraj, 

Do wolnej Polski nam 

Powrócić daj! 

By stał się twierdzą 
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CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE 
Poniedziałek -  05 Sierpnia 

6.30 Int. przebłagania 

7.00 + Aniela, Antoni, Teresa, Edward 

18.00 + Krzysztof Krzeszowiec 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Wtorek— 06 Sierpnia 
6.30 Int. przebłagania 

7.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo w 
pracy dla Rafała z okazji urodzin 

18.00 + Marianna w 2. rocznicę śmierci  
Środa– 07 Sierpnia 

6.30 O kanonizację E. Bojanowskiego i za modlą-
cych się przez Jego wstawienie 

7.00 + Krzysztof 

18.00 + Piotr Białkowski 

Czwartek– 08 Sierpnia 
6.30 Int. Przebłagania 

7.00 + Władysława, Jan, Antonina, Władysław 

18.00 + Krzysztof 

Niedziela -  11 Sierpnia 

6.30 + Roman, rodzice i teściowie 

8.00 Za Parafian 

9.30 + Wacław w 3. rocznicę śmierci 

11.00 Dziękczynna z okazji 60. rocznicy zawarcia 
sakramentu małżeństwa Janiny i Józefa z proś-
bą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 

12.15 + Krzysztof 

16.00 + Felicja Dudek -  int. Od  siostrzeńca Kazimie-
rza Radzyniak z Rodziną 

18.00 + Eugenia Drapała  - int. Od rodziny Czurów z 
Więckowic 

Piątek -  – 09 Sierpnia 

6.30 + Mariusz w 8. rocznicę śmierci 

7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
członkiń 119, 120 żywej Drogi Krzyżowej 

18.00 + Krzysztof 

Sobota -  10 Sierpnia 

6.30 Int. Przebłagania 

7.00 + Władysław, Maria, Stanisław 

18.00 + Krzysztof 

Powodzie, trzęsienia ziemi, 

wybuchy wulkanów. Kto z 

nas nie zastanawiał się czy 

to zapowiedź czasów osta-

tecznych i powtórnego 

przyjścia Chrystusa? O koń-

cu świata, swoich mistycz-

nych wizjach, diabelskich pokusach, Anty-

chryście i największych grzechach Kościoła 

opowiada o. Badeni - charyzmatyczny domini-

kanin, który zmarł w opinii świętości.

Myrna Nazzour to jedna z 

największych obecnie żyją-

cych mistyczek Kościoła 

katolickiego. Pochodzi z 

Damaszku. Doświadczyła 

pięciu Maryjnych objawień, 37 ekstaz, pod-

czas których otrzymywała orędzia od Maryi i 

Jezusa; oraz sześciokrotnej stygmatyzacji.  



         Uwaga Młodzi     

J e s z c z e  
w tym roku możecie pojechać na 
niesamowite spotkanie!!!   Infoli-
nia 660465243  START 20 sierp-
nia 2019 godz. 14.30         Meta:  

23 sierpnia 201 MIEJSCE: Zwierzyniec, ul. Bił-
gorajska 5 Ośrodek Turystyczny Echo O spo-
tkaniu : Exodus Młodych Trudno opisać, czym jest 
Exodus Młodych… Musisz sam tu przyjechać, by 
poczuć ten niepowtarzalny klimat młodości, radości, 
koncertów, warsztatów, modlitwy i wspólnoty. Jed-
nego jesteśmy pewni! Spotkasz tu na pewno żywe-
go Boga i prawdziwych przyjaciół, a do tego za-
chwycisz się pięknem urokliwego Roztocza . 
 


