
Czwartek  29 Sierpnia
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

08:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski (gr.21)

17:00 + Agnieszka i Jerzy Jędrzejewscy

18:00 + Anita Łazaj z ok. urodzin

Piątek  30 Sierpnia

17:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski (gr. 22)

18:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji zdrowia 

Ireny z prośbą o Boże błogosławieństwo  dla całej 

rodziny

Sobota  31 Sierpnia

08:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski (gr. 22)

16:00 - ślubna

17:00 + Wanda Kortas i Ks. Wiesław Wett

18:00 + Ks. Wiesław Wett

Niedziela  01 Września

XXII Zwykła

08:00 + z rodz. Mudlaff: Anna, Franciszek, 

Klemens oraz Anna Koss

08:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski (gr. 23)

10:00 -

10:00 + Stanisław Heft w r. śm.

11:30 + rodzice: Maria i Leon Dettlaff

20:00 - Dziękczynna w 1 rocz. ślubu Mateusza i 

Alicji
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Poniedziałek  26 Sierpnia
NMP Częstochowskiej

08:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski 
(gr. 18)

17:00 + Kazimierz Ciuluś

18:00 - Do MB. Swarzewskiej z prośbą 
O Boże błogosławieństwo na dalsze lata 
posługi kapłańskiej

Wtorek  27 Sierpnia
Św. Moniki

08:00 + Stanisław Wiesław Brzostowski 
(gr. 19)

17:00 + z rodz. Czerwińskich: Robert i 
Alina

18:00 - Dziękczynno-błagalna w intencji 
zdrowia Ireny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny

Środa  28 Sierpnia
Św. Augustyna        

08:00 +  Stanisław Wiesław Brzostowski 
(gr. 20)

17:00 + Jan Hincke w r. śm. i Halina

18:00 + ojciec Paweł w r. śm.

 

Wesele w Kanie Galilejskiej

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». To program na całe życie. 
Maryja zawsze prowadzi do Jezusa i nadaje właściwy kierunek naszemu 
życiu. Dzisiaj uczymy się nie tylko obecności Maryi w naszym życiu, ale 
także uczymy się od Niej jak zawierzyć nasze życie Bogu.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje pierwszy cud, jakiego dokonał Jezus w 
czasie swojej publicznej działalności. Warto zauważyć, że cud ten 
dokonuje się wobec młodych ludzi przeżywających radość swojej miłości 
i wesela. To w Kanie Galilejskiej, jak pisze św. Jan Paweł II w liście 
apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, „Chrystus, przemieniając wodę 
w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca 
uczniów na wiarę” (n. 21).

Ewangelia opisująca cud w Kanie Galilejskiej wskazuje na kilka obrazów, 
istotnych dla naszego wzrostu duchowego i dla realizacji naszego 
powołania chrześcijańskiego. Pierwszy to obecność Jezusa. Obraz ten 
przypomina, jak ważne jest, by człowiek zaprosił Jezusa do własnego 
życia, by Chrystus obecny był na każdym jego etapie, który powinien 
zmierzać ku Niemu. Kolejny obraz to obecność uczniów Jezusa na 
weselu. Obraz ten przypomina, że nasze życie, jako ludzi wierzących, jest 
włączone we wspólnotę Kościoła. Z tą wspólnotą łączą się ważne dla nas 
wydarzenia. Dlatego nasze rodziny to również Kościoły domowe. Między 
Kościołem a rodziną istnieje szczególna więź i wspólnota. Trzeci obraz to 
stągwie kamienne napełnione wodą, która stała się winem. 
Ewangeliczne stągwie to obraz naszych serc, napełnionych pokojem 
Chrystusa i Jego łaską. I tak jak woda została zamieniona w wino, tak 
nasze serca powinny ciągle zmieniać się na lepsze, powinny być otwarte 
na drugich, na ich problemy. Czwarty obraz Kany Galilejskiej to obecność 
Maryi. Ona pragnie być obecna w naszym życiu. Chce rozważać w swoim 
Sercu także nasze sprawy i troski. Trzeba, abyśmy zawierzyli Jej nasze 
życie. Tajemnica Kany Galilejskiej to wreszcie ważny dla nas program 
wypowiedziany w słowach Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”. Maryja chce, abyśmy słuchali Jej Syna, naszego Pana i 
Zbawiciela. A pełnienie woli Jezusa daje pokój naszym sercom. Mamy też 
uczyć się Chrystusa od Maryi. Przypomniał nam o tym św. Jan Paweł II. 
„Pierwszy ze «znaków», jakie uczynił Jezus – przemienienie wody w wino 
na weselu w Kanie – ukazuje nam Maryję właśnie w roli Nauczycielki, 
gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa” – napisał św. Jan 
Paweł II w liście apostolskim o Różańcu (n. 14)

Ks. Mariusz Frukacz
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1. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypadają następujące wspomnienia: 
jutro uroczystość MB. Częstochowskiej, we wtorek św. Moniki, w środę św. 
Augustyna, w czwartek Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Wszystkim 
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu 
Bożych łask.

2. Księża Chrystusowcy zapraszają jeszcze w tym tygodniu codziennie na filmy 
chrześcijańskie do Domu Parafialnego we Władysławowie. Bliższe informacje w 
gablotkach.

3. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego”, i 
zaopatrzyć się w biuletyn. Jest do nabycia kalendarz parafialny w cenie 25 
złotych. 

4. W przyszłą niedzielę obowiązuje jeszcze wakacyjny rozkład Mszy świętych. O 
godz. 14.15 spotkanie Żywego Różańca.

5. Msza św. dla dzieci w dniu 2 września na rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 
8.00. W niedzielę 8 września na Mszy św. o 10.30 poświęcimy tornistry i 
przybory szkolne. W niedzielę 8 września po mszy św. o godz. 10.30 w kościele 
spotkanie dla rodziców dzieci klas III, które w przyszłym roku kalendarzowym 
przystąpią w naszej parafii do I Komunii św. 

6. Przy skarbonce na budowę kościoła są wyłożone cegiełki o poczynionych i 
bieżących inwestycjach. Jakby ktoś chciał z wczasowiczów czy parafian złożyć 
anonimowo ofiarę na budowę kościoła na tacę, czy przesłać na konto, może je 
wziąć ze sobą.

Witając przybyłych do nas Gości dziękujemy za wspólną modlitwę i 
życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania 
rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik

Wspomnienie św. Moniki   27 sierpnia 2019 

Wspominamy dziś św. Monikę, wspaniałą żonę i matkę, której modlitwy i 
łzy przyczyniły się do nawrócenia człowieka, mającego później okazać się 
jednym z największych teologów Kościoła. Monika urodziła się około 332 
roku w chrześcijańskiej rodzinie rzymskiej. Jako młoda dziewczyna 
została wydana za mąż za patrycjusza; poganina, który okazał się trudny 
w pożyciu. Jej dobroć zdołała przemienić serce męża i skłonić do 
przyjęcia chrztu. Jednak dusza Moniki przez wiele lat krwawiła z powodu 
grzeszności jej syna; Augustyna, który ulegał grzesznym pokusom i 
zwodniczym sektom. Prośby Moniki zostały wysłuchane przez Boga. 
Augustyn odkrył pełnię prawdy w Chrystusie i służył Mu do końca 
swojego życia.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" sierpień 2007, s. 126
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