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XVIII Niedziela zwykła 02.08.2020 r. 

 
Pierwsze rozmnożenie chleba 

 
Słowa Ewangelii  

według świętego Mateusza. 
 Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd 

 w łodzi na miejsce pustynne, osobno.  
Lecz tłumy zwiedziały się o tym  
i z miast poszły za Nim pieszo.   
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum.  

Zlitował się nad nimi 
 i uzdrowił ich chorych. 

A gdy nastał wieczór,  
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli:  

«Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: 
niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!»  Lecz Jezus im odpowiedział:  

«Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»  Odpowiedzieli Mu:  
«Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».  On rzekł: 

«Przynieście Mi je tutaj!»  Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś 
tłumom.  Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, 

dwanaście pełnych koszy ułomków.  Tych zaś, którzy jedli, było około 
pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Mt 14,13-21 

Oto słowo Pańskie. 
 
Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do wspólnej modlitwy – 17:30   

 

02.08.2020r(niedziela)- R MB Niepokalane Poczęcia 
03.08.2020r(poniedziałek)-R MB Nieustającej Pomocy 
04.08.2020r(wtorek)- R MB Królowej Polski   
05.08.2020r(środa)-R. Św. Cecylii 
06.08.2020r(czwartek)-R. Św.  Magdaleny  
07.08.2020r(piątek) – R. Św. Faustyny Kowalskiej 
08.08.2020r(sobota)-R. Św. Antoniego 

09.08.2020r(niedziela)- R. Św. Agaty   
 

INTENCJE 

Niedziela 
02.08.2020 

Matki  
Bożej 

Anielskiej 

7:30 Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich rodziców 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków 
Róży św. Agaty, a dla ++ z róży łaskę nieba. 

11:00 W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru 

18:00 Za + Wiesława Makowskiego 

Poniedziałek 

03.08.2020 
 
 

8:00 
1.Za + Jarosława Tarasiuk (greg.1) 
2.Za + Roberta Pawelczyk – int. od uczestników pogrzebu 

18.00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  
o. Arkadiusza – int od Margaretki 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
mieszkańców Miejskiego Dworu i Różnowa  

Wtorek 
04.08.2020  

 
Św. Jana 

Marii 
Vianneya 

8:00 
1.Za + Sylwię Wąśniewską – int. od uczestników pogrzebu 
2.Za ++ Annę, Antoniego i Stanisławę 

18:00 

1.Za ++ rodziców: Czesława i Wandę Giza oraz  Henrykę i 
Władysława Dutkowskich 
2. Za + Jarosława Tarasiuk (greg.2) 

Środa 
05.08.2020 

8:00 
1. Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
2. Za + Jarosława Tarasiuk (greg.3) 

18:00 
1.Za + Edmunda Sokołowskiego 
2.Za + Krystiana w 3. rocznicę śmierci oraz Danutę 

Czwartek 
06.08.2020 

Święto 
Przemienie

nia 
Pańskiego 

8:00 
1.Za ++ rodziców, teściów w rocznicę śmierci mamy Marianny 
2. Za + Jarosława Tarasiuk (greg.4) 

18:00 
1.Za + Danutę Kozyra w 16. rocznicę śmierci 
2.Za ++ rodziców Karpińskich i Szczepańskich oraz za ich ++ dzieci 

Piątek 
07.08.2020 

8:00 
1.Za + Zofię Stępczyńską oraz za ++ Ryszarda i Halinę Pietrasik 
2. Za + Jarosława Tarasiuk (greg.5) 

18:00 
1.Za + Kazimierza Kalinowskiego 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Barbary 

Sobota 
08.08.2020 

 
Św. 

Dominika 

8:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 39. rocznicę zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla Krystyny i Jana oraz ich dzieci. 
2. Za + Jarosława Tarasiuk (greg.6) 

18:00 

1.Za + Jana Teller w 7. rocznicę śmierci, brata Kazimierza oraz  
rodziców Telerów i Ołdaków 
2.Za ++ Marię i Romana Niedźwiadek 

Niedziela 
09.08.2020 

  

7:30 Za + męża Mieczysława i za + syna Bogdana 

9:00 
1.Za + Jarosława Tarasiuk (greg.7) 
2.Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz 

11:00 W int. Parafian i Dobroczyńców Kościoła i klasztoru 

18:00 
 



 

 

Wakacyjny cykl pt: „Kościół pełen Świętych” 

M a t k a  B o ż a  N i e u s t a j ą c e j  P o m o c y 
Wizerunek (ikona) Matki Bożej – Najświętszej 
Maryi Panny, patronki najbardziej smutnych i 
potrzebujących, którzy odczuwają szczególnie 
potrzebę miłości i opieki. 27 
czerwca obchodzony jest jako dzień 
poświęcony Matce Bożej Nieustającej Pomocy. 
Symbolika obrazu 
Obraz - ikona przedstawia cztery święte 
postacie: Dziewicę Maryję, Dzieciątko 
Jezus oraz świętych archaniołów Michała i 
Gabriela. Postacie te opisują litery, 
umieszczone w tle ikony: 

 MP-ΘΥ - Maryja - Matka Boga (po obu 
stronach górnej części obrazu) 

 IC-XC - Jezus Chrystus (po prawej stronie 
głowy Dzieciątka Jezus) 

 ΟΡМ - Archanioł Michał (nad aniołem, po lewej stronie oglądającego obraz) 
 OΡГ - Archanioł Gabriel (nad aniołem, po prawej stronie). 

Maryja, a właściwie połowa Jej postaci, jest przedstawiona w czerwonej tunice, 
granatowym płaszczu od spodu zielonym i w niebieskim nakryciu głowy, 
przykrywającym włosy i czoło. Na welonie, w jego środkowej części, znajduje 
się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami, a obok malarz umieścił 
krzyż promienisty na wzór gwiazdy. Jej głowę otacza, charakterystyczny dla 
szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę 
Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią o nieco 
dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodigitria – znaczy 
„wskazująca drogę”, Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje 
czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do 
patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają 
obliczu piękna  
i wyniosłości. 
Dzieciątko Jezus jako jedyne przedstawione jest w całości. Spoczywając na 
lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane 
jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. 
Opadający prawy sandał z nóżki pozwala dostrzec spód stopy, co może 
symbolizować prawdę, że będąc Bogiem jest także prawdziwym człowiekiem. 
Jezus ma kasztanowe włosy, 
 a Jego rysy twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby 
odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co 
wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona 
poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej 

stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: 
włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem. 
             Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego 
centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone 
ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na 
swojego Syna, Zbawiciela. Mamy tutaj do czynienia z typem ikony zwanej 
„Hodigitria” – bo Maryja wskazuje na Chrystusa, Który sam siebie 
nazwał „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 19,25). 
          W naszym kościele zanosimy prośby za wstawiennictwem MB Nieustającej 
Pomocy w każdą środę o godz. 8:00 w czasie Mszy św. zbiorowej.  
Intencje i ofiary można składać do skarbonki umieszczonej w ścianie pod 
pierwszym oknem z lewej strony. 
 

Ogłoszenia na XVIII Niedzielę 02.08.2020 r. 

 
W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: 

I czwartek – po Mszy św. wieczornej nabożeństwo w intencji powołań 
kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 
I piątek – po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy do 20:00 

 

W pierwszy czwartek i piątek miesiąca odwiedzimy chorych z posługą 

sakramentalną. W czwartek w Miłakowie, a w piątek we wioskach. 

 

Informujemy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza do 

podjęcia studiów na kierunkach: teologia oraz nauki o rodzinie. Przygotowują 

one do pracy przyszłych kapłanów, nauczycieli religii oraz specjalistów ds. 

rodziny. Studia pięcioletnie i trzyletnie są bezpłatne, a każdy student ma do 

wykorzystania bogaty pakiet stypendialny. Uczelnia zaprasza osoby w każdym 

wieku.  

Na MIVA Polska z racji św. Krzysztofa i poświęcenia pojazdów, jako parafia 

zebraliśmy 1370 złotych i 10 Euro. Pieniądze zostały już wysłane na organizację 

na rzecz misyjnych środków transportu. Za ofiary składamy Bóg zapłać. 

 
Dziękujemy serdecznie mieszkańcom z ul. Kaszubskiej i ul. Kilińskiego za 

przygotowanie świątyni na niedzielną liturgię, a o przygotowanie kościoła za 
tydzień prosimy mieszkańców z ul. Konopnickiej i ul. Szkolnej.                

 
W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Kazimierz Trybuchowski lat 67,  
Leszek Kopcio lat 63.                 Wieczny odpoczynek racz im  dać Panie…                             

    
POKÓJ I DOBRO 
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