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Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem  
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca. 

 

15 sierpnia 2021 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 1, 39-56 

O Pani, Orędowniczko, Pośredniczko i Pocieszycielko nasza…   Matka Boża została przez Boga wzięta do 
nieba z ciałem i duszą. Wielkie to wyróżnienie za wielkie poświęcenie. Poświęcenie własnego „ja” na rzecz 
Bożego planu. Całkowite zrezygnowanie z siebie ukierunkowało Maryję na służbę Bogu i innym. Jej życie to 
opieka nad Panem Jezusem, a także pokorne pogodzenie się z tym, że jest tylko narzędziem w Bożych rękach 
i Jej rolą nie jest wychowywanie Syna, ale raczej pomaganie Mu. 
   Służba Matki Bożej innym, to służba nie tylko najbliższym za życia Maryi. To przede wszystkim służba nam 
wszystkim, potrzebującym Jej opieki w trudnych chwilach. Historia Polski ma kilka przypadków, kiedy to 
właśnie Maryi zawdzięcza dokonanie niemożliwego. Znamiennym przykładem jest Cud nad Wisłą, którego 
rocznicę też obchodzimy w tym czasie. Z pozoru niemożliwe stało się faktem i uważa się, że to właśnie Wnie-
bowzięta Maryja przyczyniła się do naszej wygranej w nierównej bitwie ponad 100 lat temu.  
   Modlimy się do Matki Najświętszej, by przez Jej wstawiennictwo nasze prośby dotarły do Pana Jezusa. 
Chrystus nie odmówił Matce na weselu w Kanie Galilejskiej, to przecież nie odmówi, gdy Maryja wstawia się 
za nami w ciężkich sytuacjach... 
   Zanim jednak poprosimy Maryję o pomoc, zwróćmy uwagę, że Ona sama potrzebując opieki i odpo-
czynku poszła do Elżbiety, aby jej pomóc…                                                       Sebastian Niemkiewicz 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Kalendarium liturgiczne 
17.08, wtorek - Wspomnienie św. Jacka, 
prezbitera 
20.08, piątek - Wspomnienie św. Bernarda, 
opata i doktora Kościoła 
21.08, sobota - Wspomnienie św. Piusa X, 
papieża 

PRZESŁANIE Z 
GIETRZWAŁDU 
– BŁ. HONORAT 
KOŹMIŃSKI 
Nigdy wcześniej 
niepublikowany 
tekst o. Honorata 
Koźmińskiego, 
duchowy komen-
tarz do jednego z 
siedmiu najważ-
niejszych, uzna-
nych przez Kościół 
objawień maryj-
nych. Ojciec Ho-
norat – pomimo 
permanentnej inwi-

gilacji i internowania w klasztorze – zamierzał 
szeroko rozpowszechnić wśród rodaków gie-
trzwałdzkie orędzie Matki Bożej. Błogosławio-
ny uznał objawienia za szczególny znak Boży 
dla całego narodu polskiego i wyznaczenie 
misji dziejowej dla Polaków. 
ŻYCIE ŚWIĘTEJ RODZINY W OBJA-
WIENIACH BŁ. ANNY KATHARINY EM-
MERICH – wyd. M 
W książce przeczytamy o ślubie Maryi i Józe-

fa, Ich drodze 
do Betlejem i 

narodzinach 
Jezusa. Pozna-
my szczegóły 

ucieczki przed 
Herodem i zo-

baczymy, jakie 
życie prowadzi-

li w Egipcie. 
Dowiemy się 

również, jaka 
była codzien-
ność Świętej 

Rodziny w Na-
zarecie, jak 

wyglądał Jej 
dom oraz czym wyróżniały się ówczesne stroje 

i w jaki sposób obchodzono żydowskie święta. 

Szukamy chętnych do Żywego Różańca  
660 465 243 



Bóg zapłać za ofiarę ok. 6500 zł dla wolonta-
riuszy misyjnych!!! Cd. relacji za tydzień.  


