22 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Jan Tokarzewski- 1 rocz. śmierci
18:00 + Janusz Koczela- 8 rocz. śmierci
i za rodziców z obojga stron
23 SIERPNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Arkadiusz Kordek- 9 rocz. śmierci;
Agata i Wacław Kordek oraz Henryka
i Alfred Kamińscy
18:00 + Katarzyna i Włodzimierz Daćko ;
Zenon Dacko i za zmarłych z obojga stron
24 SIERPNIA - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18:00 W intencjach z Nowenny
25 SIERPNIA - CZWARTEK
6:30 Z okazji kolejnej rocznicy ślubu
Bronisławy i Zbigniewa o łaski potrzebne
na dalsze lata życia małżeńskiego dla
Jubilatów i całej rodziny
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 +Ryszard Jarmuszewicz- 1 rocz.
śmierci i za Jadwigę Jarmuszewicz ;
26 SIERPNIA - PIĄTEK
6:30 + Przemysław Witkowicz- 1 rocz.
śmierci
7:00 + Maria Stankiewicz, jej rodzice:
Jadwiga i Bolesław; Franciszka
i Franciszek Stankiewicz; Henryk, Ignacy
i Władysława Muskus
17:30 DROGA KRZYŻOWA
18:00 WOLNA INTENCJA

27 SIERPNIA – SOBOTA
6:30 + Aleksander Tomaszewski- m-c po
śmierci
7:00 + Stefania Niewierowicz, Janusz,
Halina, Mikołaj, Tadeusz z rodziny
Niewierowiczów
18:00 + Wioletta i Stanisław Wiśniewscy;
Janina I Julian Szydłowscy oraz Agnieszka,
Adela i Teodor Juraszus
28 SIERPNIA XXII Niedziela Zwykła
7:00 W 35 rocznicę ślubu Heleny
i Zbigniewa Burszta o błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Najśw. i zdrowie dla
Jubilatów, ich dzieci i wnuków
8:30 + Małgorzata -1 rocz. śmierci,
Jan-26 rocz. śmierci i za wszystkich
zmarłych z rodziny Połońskich, Moroz,
Sokołowskich i Kuczyńskich
10:00 + Konstancja i Teofil Orzoł;
Stanisław i Stefania Domańscy
11:30 + Za rodziców: Teodora i
Jan Paszkiewicz ich córka Danuta oraz za
zmarłych z rodziny: Janina Stanisław,
Zenon
13:00 CHRZTY + Grażyna Romaniuk i za
zmarłych z rodziny Romaniuk i Dawidziuk
18:00 + Eugeniusz Wojtków8 rocz. śmierci i za rodziców: Katarzyna
i Mikołaj oraz Barbara
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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 13,22-30
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz
nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie
mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ TYGODNIU
JEST 6 WOLNYCH INTENCJI
MSZALNYCH .

POWAŻNE ZAANGAŻOWANIE
„Nie wiem, skąd jesteście” (Ewangelia). Nieraz
wydaje się nam, że to, co wartościowe i piękne,
przyjdzie samo. Naiwnie marzymy o wygranej na
loterii, nieoczekiwanym spadku, że los uśmiechnie
się właśnie do nas i pozwoli nam „żyć długo
i szczęśliwie”. Podobnie możemy myśleć
o zbawieniu. Tymczasem tak nie jest. Szczęście,
co prawda, jest na wyciągnięcie ręki, ale nie
decyduje o nim ślepy traf lub czyjeś „widzimisię”. Trzeba je zdobywać, niekiedy
wycierpieć, zawsze pokornie wypraszać u Boga. Leniwi, lekkomyślni, pragnący
łatwego i bezproblemowego życia, gdzie sukces przychodzi bez najmniejszego
wysiłku, będą zawiedzeni. Pan Bóg tych, którym sprzyja i traktuje jak swych
przyjaciół, niekiedy doświadcza cierpieniem. Kształtuje ich, prowadzi ku sobie
wśród doświadczeń, porażek, walk i trudów (II czytanie). Zawsze jednak daje
nadzieję. Jest blisko. Pomaga przezwyciężać przeszkody. Także dzisiejsza
Ewangelia przynosi złą wiadomość dla „sympatyków” i „znajomych” Jezusa. Aby
wejść do królestwa Bożego, zostać ocalonym od śmierci wiecznej, nie wystarczy
Go lubić, kibicować Jego Ewangelii, przytakiwać Mu, zasiadając przy Jego stole.
Trzeba się poważnie zaangażować. Podjąć trud zdobywania królestwa. „Usiłujcie
wejść przez ciasne drzwi” – nakazuje Ten, który jest Drogą prowadzącą do
Ojca. Słowo Boże nie ukrywa, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi,
a nie tylko jednego narodu (I czytanie). „Jego wierność trwa na wieki” (psalm).
Trzeba zatem dołączyć do „ostatnich”, którzy staną się „pierwszymi”, gdyż byli
zatroskani o własne zbawienie.

1. W ubiegłym tygodniu odszedł do wieczności Henryk Kwaśniak. Módlmy się
w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…
2. Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawienia.
Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie
zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż wchodzić przez ciasne drzwi,
nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale
módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.
3. Ofiary składane dzisiaj na tace przeznaczamy na Archidiecezjalny Fundusz Nauki
i Studiów.
4. Dzisiaj po Mszy św. odprawianej o godz. 13:00 Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza
na spotkanie formacyjne do domu parafialnego.
5. Zachęcamy do udziału we Mszach św. w tygodniu. W tym tygodniu towarzyszy
nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro,
w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26
sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. W piątek, z racji uroczystości,
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. We wtorek, w kolejną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow,
obchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów
Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy
ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii oraz by ludzkość została
zachowana od podobnych zagrożeń.
7. Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają
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z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny. Pozdrawiamy
serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia.
8. Księża Marianie posługujący w Stoczku Klasztornym k. Lidzbarka Warmińskiego
zapraszają na uroczystości odpustowe ku czci Matki Pokoju w przyszłą niedzielę –
28 sierpnia o godz. 11:00.

