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     Padre Pio przez modlitwę i oddanych bez reszty Bogu ludzi czynił wielkie rzeczy – ogromne 
dzieła. Moi Kochani – my też od wielu lat dając codziennie w samo południe gorący posiłek po-
magamy najuboższym. Równocześnie próbujemy dać dom kilku bezdomnym. Zgodnie z nauką 
św. Pawła „kto nie chce pracować niech nie je” staramy się aby każdy z tych naszych domowni-
ków pracą swoich rąk zapewnił sobie to wszystko co do życia potrzebne. Mam wielką nadzieję, 
że gdy Jezus na sądzie Bożym będzie pytał każdego z nas co zrobił dla głodnych i spragnionych, 
chorych i najuboższych, opowiemy o tym wszystkim co staramy się zrobić. 
     Moi Kochani – jutro z Bożą pomocą rozpoczynamy kolejny etap prac przy posadzce w naszej 
świątyni. Mamy nadzieję, że damy radę. 26 sierpnia, w święto Matki Bożej Częstochowskiej, 
warto byłoby być na Mszy Św. i odmówić różaniec na cześć Tej, która „perły ma od królów, zło-
to od rycerzy. W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Która widzisz z nas każdego 
cudnymi oczami.” 
     Uczcijmy Matkę i Królową. Oddajmy Jej cześć – Amen. 

     Poniedziałek 23 sierpnia to dzień w którym pragniemy w sposób szczególny uczcić św. Ojca 
Pio i św. Teresę. Zapraszamy wszystkich na Różaniec o godz. 17.30 a następnie na Mszę św. w 
której pragniemy wszystko oddać w Miłosierne Ręce naszego Boga. Ufamy, że przez wstawien-
nictwo Wielkich Patronów z Janem Pawłem II, ale i św. Faustyną dobry Bóg wysłucha nasze 
prośby i obdarzy nas wieloma łaskami. Można swoje prośby napisać na małej karteczce i wrzucić 
do skarbonki w kaplicy lub w kościele. 
    Siostry i Bracia – Grupa Modlitewna Ojca Pio to dzieło, które powinno połączyć nas wszystkich 
w modlitwie i w naszych dziełach Miłosierdzia. 

Na zakończenie Dróżek Matki Bożej zrobiliśmy zdjęcie. Brakuje na nim części pielgrzymów, 
którzy czuwali przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Bogu niech będą dzięki 
za ten piękny czas. Dziękujemy również naszym księżom. Oprócz ks. Proboszcza byli z nami 

ks. Storek oraz ks. Krzych.  



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA 6, 55. 60-69 

Panie, do kogo pójdziemy?     Kolejna ewangelia z rzędu, w której Jezus Chrystus odnosi się do samego Sie-
bie jako pokarmu dla ludzi. Jako jedynego wartościowego pokarmu, który daje coś więcej niż tylko przeżycie z 
dnia na dzień, ten pokarm daje wieczność. Tyle razy to słyszymy, a jednak trudno to pojąć. Nie tylko nam dziś, 
ale i w czasach Jezusa, Jego uczniowie, którzy spędzali z nim codzienność, nie do końca rozumieli o co chodzi 
Nauczycielowi.  
    Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? 
    Każdy, kto jest cichego i pokornego serca. W ciszy jest miejsce na wskazówki Ducha Świętego, a pokorne 
serce będzie z uwagą szukać odpowiedzi na pytania i z otwartością przyjmie wszelkie pouczenia. 
     W pierwszym czytaniu Żydzi doceniają Pana. Wiedzą komu zawdzięczają uwolnienie z rąk Egipcjan i ani 
myślą odwracać się od Boga. My, dzisiejsi chrześcijanie, również powinniśmy Boga docenić i być Mu szcze-
gólnie wdzięczni za mnogość łask, które na nas zsyła. Już sam fakt, że budzimy się rano i możemy pójść do 
pracy, albo na zakupy to powód do wdzięczności. Jeszcze ponad rok temu nie było to dla nas takie oczywiste. 
Z wdzięczności za takie małe „błogosławieństwa” spróbujmy karmić się codziennie Słowem Bożym. O stałej 
porze rano lub wieczorem spróbujmy znaleźć 15 minut, żeby przeczytać fragment Pisma Świętego.  
    Gdzie indziej pójdziemy po mądrość… do internetu? Telewizora?             Sebastian Niemkiewicz 

          W 1655 r. rozpoczął się najazd szwedzki na ziemie polskie. Armia Karola X Gustawa zrujnowała gospo-
darkę kraju i zagrabiła wiele bezcennych dzieł sztuki. Trwające pięć lat zmagania z najeźdźcą zapisały się w 
zbiorowej pamięci jako czas oporu i niezłomności. Przyniosły także kilka doniosłych wydarzeń, w tym sym-
boliczne obranie Matki Bożej na królową Polski w 1656 r. Trzysta lat później śluby odnowił prymas Stefan 
Wyszyński. 
         Doskonale wyposażeni i uzbrojeni Szwedzi parli w głąb Rzeczypospolitej. Król Jan Kazimierz musiał 
uchodzić z Warszawy. Udał się na Śląsk dla organizowania obrony. Pod koniec 1655 r. Szwedzi przystąpili 
do oblężenia klasztoru na Jasnej Górze. Opór mnichów i tamtejszej załogi podtrzymał wśród Polaków ducha 
walki i ożywił nadzieję. Przeciwko agresorom wystąpili także górale i chłopi. Z początkiem 1656 r. Jan Kazi-
mierz powrócił do kraju i udał się w kierunku Lwowa. 
        Przykład jasnogórski skłonił króla, aby kraj znajdujący się w katastrofalnym położeniu, powierzyć opiece 
Matki Bożej i u Niej szukać ratunku w czas klęski. W archikatedrze lwowskiej w dniu 1 kwietnia 1656 r. 
miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie. Jan Kazimierz po uroczystej mszy św. z udziałem nuncjusza 
apostolskiego, klęknął u stóp ołtarza z obrazem Matki Bożej „Łaskawej” i złożył uroczysty ślub, którego 
treść jak głosi tradycja napisał późniejszy święty o. Andrzej Bobola. Monarcha w sposób symboliczny uczy-
nił Matkę Boską królową Polski.  
          W roku 1956 r. przypadła trzechsetna rocznica „ślubów lwowskich”. Czasy nie były łatwe. W stalinow-
skiej rzeczywistości eskalował konflikt między władzą a Kościołem. Prymas Stefan Wyszyński postanowił 
jednak przypomnieć Polakom o tym fakcie. Opracował tekst „Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego”, 
które zostały uroczyście złożone przez Naród na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r.  Tekst odczytał bp Michał 
Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa 
Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego przymusowego 
odosobnienia w Komańczy, w łączności z Jasną Górą. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

Kalendarium liturgiczne 
24.08, wtorek - Święto św. Bartłomieja, Apo-
stoła 
26.08, czwartek - Uroczystość NMP Często-
chowskiej 
27.08, piątek - Wspomnienie św. Moniki 
28.08, sobota - Wspomnienie św. Augustyna, 
biskupa i doktora Kościoła 

UKRYTY 
SKARB. O SZTU-
CE WEWNĘTRZ-
NEGO POSZUKI-
WANIA – Jose 
Tolentino Mendon-
ca 
Znaleźć skarb to 
jeszcze nie wszyst-
ko. Człowiek nieu-
stannie poszukuje 
Boga, żyjącego w 
nim. Ale gdy Go 
odnajdzie, wcale nie 
kończy się jego 
droga, bo wtedy w 
Nim odnajduje wciąż więcej. Tytuł nawiązuje 
do przypowieści Jezusa o skarbie ukrytym w 
roli. Jest to przewodnik po drodze wolności: od 
Abrahama po Mojżesza; od Eliasza po Jonasza. 
Również Jezus z Apostołami jest ciągle w dro-
dze. Przekonaj się jak fascynująca jest codzien-
ność pełna nowych odkryć. 

 
PANIE BO-
ŻE, TO 
MY! – wyd. 
Jedność 
Historie bi-
blijne i pięk-
ne modlitwy 
dla całej 
rodziny. 
Mali chrze-
ścijanie i ich 
bliscy znajdą 
tu 365 roz-
ważań opar-
tych na Sło-
wie Bożym 
– na każdy 

dzień roku. Zachęcające teksty zapraszają mło-
dych i starszych katolików do głębokiego i 
radosnego przezywania wiary. 



ZAPRASZAMY NA III TURNUS PARA-
FIALNEGO WYJAZDU NAD BAŁTYK 
2021. Zakwaterowanie – Pensjonat KOGA 
ul. Gdańska 30d, Mikoszewo - miejsce gdzie 
Wisła wpływa do Bałtyku. Termin 14-18 
września 2021 (wyjazd o 4 rano). W progra-
mie: Jasna Góra, Gdańsk i Sanktuarium No-
wej Ewangelizacji w Toruniu. Liczba uczest-
ników ograniczona. Koszt 800 zł obejmuje: 
zakwaterowanie, przejazdy i wyżywienie. 
Zapisy w księgarni św. Maksymiliana, tel. 
882 324 158.  

Druga część relacji, rozpoczętej tydzień temu. 


