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XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA    

 

1920 - 2020 Boże, coś Polskę 
przez tak liczne wieki Otaczał bla-

skiem potęg i chwały, Coś ją   
osłaniał tarczą swej opieki  

Od  nieszczęść, które przygnębić ją 
miały, Przed Twe ołtarze zanosim 

błaganie: Ojczyznę wolną  
pobłogosław, Panie!  

Kierując się poczuciem odpowiedzialności za utrwalenie dziedzictwa wojny polsko-bolszewickiej 
z sierpnia 1920 r. oraz za przekazanie przyszłym pokoleniom pamięci o „Cudzie nad Wisłą”,  
Metropolita Przemyski abp Adam Szal zachęca wiernych parafii naszej Archidiecezji 
do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę modlitewną i czuwanie przed Najświętszym Sakra-
mentem przed tegoroczną Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z 14 na 15 
sierpnia br. – w intencjach Ojczyzny.  W wielu parafiach Kościoła w Polsce będzie prowadzone 
nocne czuwanie w tej intencji.  
 W naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie wznowio-

na po wieczornej Mszy św. i zakończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     
XX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

EWANGELIA WG  ŚW. MATEUSZA 15, 21-28)  

Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom, którzy troszczą się o 
modernizację naszej świątyni. Ostatnia taca i przelewy banko-
we na ten cel to 15.606,- zł. 

Podczas porannego programu 

„W rytmie dnia” w poniedziałek, 
10 sierpnia 2020 r., Dariusz La-
sek, przedstawiciel wspólnoty Mę-
ski Różaniec w Przemyślu, zapro-
ponował radiosłuchaczom udział 
w akcji modlitewnej „Adoptuj 
nieprzyjaciela Kościoła”. 

Akcja polega na tym, aby każdego 
dnia – od 15 sierpnia do 24 grudnia 
2020 r. – podjąć modlitwę 
w intencji nieprzyjaciela Kościoła, 
którego podczas modlitwy wybierze 
sam Chrystus, o jego nawrócenie 
i powrót lub wejście na drogę Zba-
wienia. Akcja jest odpowiedzią 
na wrogie akty wobec Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce i na świecie, 
a także katolików, którzy stają 
w obronie wartości chrześcijań-
skich.



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Poniedziałek -  17 sierpnia 
INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

18 sierpnia

19 sierpnia

20 sierpnia

23 sierpnia

+ Wacław, Irena, Zygmunt, Bogusława, Stanisława (k)
Eugeniusz – 75. rocznica urodzin – o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze życie

21 sierpnia
Andrzej Mazurkiewicz

KALENDARIUM LITURGICZNE 

17 VIII Poniedziałek. Wspomnienie św. Jacka, 
prezbitera. 

19 VIII Środa. Wspomnienie św. Jana Eudesa, 
prezbitera 

20 VIII Czwartek. Wspomnienie św. Bernarda, 
opata i doktora Kościoła 

21 VIII Piątek. Wspomnienie św. Piusa X, papieża 
22 VIII Sobota. Wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny Królowej 

22 sierpnia

„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśla-
dowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie 
troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od 
obrazu Chrystusa”. Myśl tygodnia - O. Pio  



1920 
Ty, któryś 
potem 
tknięty jej 
upadkiem 
Wspierał 
walczą-
cych 
za najświ
ętszą 
sprawę, 
I chcąc 
świat cały 
mieć jej 
męstwa 
świad-
kiem 
W nie-
szczęściac
h samych 
pomnażał 
jej sławę. 
Przed 
Twe ołta-
rze...  

2020 


