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XXI Niedziela Zwykła 21 sierpnia 2022 

             Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie 
możecie uczynić. (J 15,5) 

      Jezus czeka - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebani codziennie od 7.30 
do 17.15. 

             Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na modernizację naszej świątyni - ostatnia taca i przelewy 
bankowe to łącznie 17.530,50 zł i 5 funtów brytyjskich. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 13, 22-30 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

     Św. Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko chrze-
ścijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miejskiej 
w Tagaście. Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał charakter niezrównoważony i popędliwy. Monika jednak 
swoją dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła go do przyjęcia chrztu. 
W wieku 22 lat urodziła syna - Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, której imienia histo-
ria nam nie przekazała. Nie znamy także imion innych dzieci. 
     W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen niepokoju i 
cierpień. Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył bardzo swobodnie. Poznał jakąś 
dziewczynę; z tego związku narodziło się nieślubne dziecko. Ponadto młodzieniec uwikłał się w błędy mani-
cheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą i płaczem błagając dla niego u 
Boga o nawrócenie. Kiedy Augustyn udał się do Kartaginy dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka 
poszła za nim. Kiedy potajemnie udał się do Rzymu, a potem do Mediolanu, by zetknąć się z najwybitniejszy-
mi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła syna. Pewien biskup na widok jej łez, kiedy wyznała mu ich 
przyczynę, zawołał: "Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga". To były prorocze słowa. 
Augustyn pod wpływem kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie 
(387).  
     Szczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się do 
rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej Augustyn 
nam nie przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych słowach. 
     Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej grobowcu umieszczono napis w sześciu wierszach 
nieznanego autora. W 1162 r. augustianie mieli zabrać święte szczątki Moniki do Francji i umieścić je w Arou-
aise pod Arras. W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona, który potem otrzy-
mał nazwę św. Augustyna. Św. Monika jest patronką kościelnych stowarzyszeń matek oraz wdów. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

TO WŁAŚNIE PO-
LKI – Dorota Skwark 
Świetna, pięknie ilu-
strowana książka 
przedstawia 10 postaci 
wybitnych Polek, któ-
rych dokonania powin-
ny znać wszystkie pol-
skie dzieci. Czy mała 
królowa Jadwiga lubiła 
się uczyć? Kim była 
Magdalena Bendzi-
sławska? Gdzie urodzi-

ła się Emilia Plater? Czym zasłynęła Wanda 
Rutkiewicz? Co studiowała Irena Sendlero-
wa? To tylko kilka z pytań, na które odpowie-
dzi znajdziemy w tym intrygującym zbiorze. 
Publikacja, oprócz krótkich opowiadań o bo-
haterkach, prezentuje wiele faktów z ich życia 
i mnóstwo ciekawostek związanych z czasa-
mi, w jakich przyszło im żyć. To obowiązko-
wa pozycja na liście lektur każdej małej pa-
triotki i każdego małego patrioty. 
DZIENNIK WIĘZIEN-
NY. ODRZUCENIE – 
kard. George Pell 
Światowy bestseller, któ-
ry porusza sumienia. Dru-
ga książka z tryptyku. Po 
czterech latach udręki - 
publicznych oskarżeń, 
śledztwa, procesu i me-
dialnego linczu - oraz 
ponad roku więzienia za 
przestępstwo, którego 
kard. George Pell nie 
popełnił, Sąd Najwyższy Australii ostatecznie 
całkowicie uniewinnił 78-letniego kardynała i 
oczyścił z zarzutów o przestępstwo na tle 
seksualnym. Było to nie tylko osobiste zwy-
cięstwo hierarchy nad niesprawiedliwością, 
ale i nadzieja dla całego Kościoła katolickie-
go, iż prawda zawsze ostatecznie zatriumfuje. 
Nie żywiąc niechęci do swoich oskarżycieli, 
sędziów, pracowników więziennictwa, dzien-
nikarzy oraz osób wyrażających wobec niego 
nienawiść, kard. Pell wykorzystał pobyt w 
więzieniu jako swego rodzaju "przedłużone 
rekolekcje". Sumiennie przy tym wypełniał 
strony zeszytu swoimi duchowymi refleksja-
mi oraz spostrzeżeniami na temat bieżących 
wydarzeń i więziennego życia. Z jego zapi-
sków wyłania się portret człowieka niezłom-
nej wiary i ogromnej dojrzałości duchowej, 
poddawanego próbie jak biblijny Hiob, który 
może się stać inspiracją i wzorem dla współ-
czesnego człowieka. 



Początek jarmarku już w czwartek, o godzinie 12.00. Oficjalne otwarcie o godzinie 18.30.  
Więcej informacji, w tym szczegółowy program na stronie: jarmarkjaroslawski.pl 

Już w sobotę, 20 sierpnia, rozpoczyna 
się XXX Festiwal „Pieśń Naszych 
Korzeni”, szczegółowy program 

 i inne informacje na stronie  
festiwal.jaroslaw.pl 


