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2 września odbyły się DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE. Pi ękny wieniec 
dożynkowy przygotowali mieszkańcy Lechowa. 
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ TRZECIĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                   Mk 7,31-37 
 
Uzdrowienie głuchoniemego. 
 
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, 
żeby położył na niego rękę. On wziął Go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego 
uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 
"Effatha", to znaczy: "Otwórz si ę". Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się 
rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 
Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: 
"Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę". 
 

 
 
      Do każdego z nas — w sposób jedyny i niepowtarzalny — Chrystus kieruje 
wezwanie: «Effatha» - Otwórz się. Otwórz się na Moje słowa! Nie bój się przyj ść do 
Mnie, by w sakramencie pokuty i pojednania poprosić o uzdrowienie dla swojej 
duszy! To otworzenie się na Chrystusa i przyjęcie Go do swojego serca znaczy o wiele 
więcej, niż wszelkie bogactwa ziemskie. 
 
 

  
 
Owocem tegorocznych zbiorów jest chleb, który przynieśli do świątyni mieszkańcy 
Lechowa oraz starostowie Dożynek /na zdj. w towarzystwie władz Gminy/.  
 
 

 



OGŁOSZENIA 
1. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom Lechowa na czele z panią Sołtys  
    i Starościną tegorocznych dożynek za piękny wieniec dożynkowy, kosze  
    z artykułami spożywczymi, chleb i kwiaty. Dziękuj ę Kołom Gospodyń Wiejskich za 
    wieńce dożynkowe, przyśpiewki i piękne stroje ludowe. 
2. Za tydzień w niedzielę, tj. 16 września br. zapraszam po Mszy św. o godz. 9.00 
    rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Lenę Łysakowską - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Sąsiedzi pytają Jasia: 
- Dlaczego nazwałes swego psa "Idiota"? 
- Dla hecy! Ile ludzi się ogląda, gdy go wołamy! 

 

 
Kolorowe wieńce dożynkowe, piękne stroje gospodyń i dźwięki orkiestry d ętej nadały 
eucharystii niepowtarzalny urok. 

 

      
Na Dożynkach swoje „5 minut” miały rówież parafialne Aniołki. 
 
 



INTENCJE  
                                                  PONIEDZIAŁEK  10. 09. 2012 
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 10/. 
                                                                     WTOREK 11. 09. 2012 
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 11/. 
                                                          ŚRODA  12. 09. 2012 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           Za +Stanisławę Gierach w 10 rocz. śmierci;  
                +Zofię Hofman w 2 rocz. śmierci; 
                + Jana Kaczmarczyka /greg. 12/; 
                +Stanisławę Pietrzak /int. od Ewy z mężem/; 
                +Antoninę Pawlak /int. od syna Jana z rodziną/; 
                +Radosława Piorunowskiego /int. od siostry/; 
                +Jerzego Przybyłka /int. od teściów/; 
                +Jana i Andrzeja Goleniów, rodziców Rogulskich i Goleniów;  
                +Władysławę Wójcik /int. od chrześniaka Jerzego z rodziną/; 
                +Mariana Pietrzaka /int. od żony z dziećmi/. 
                                                                CZWARTEK  13. 09. 2012 
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 13/; 
                                                            PIĄTEK  14. 09. 2012 
                                             PODWYŻSZENIE KRZY ŻA ŚWIĘTEGO 
18.00 Za +Jana Kaczmarczyka /greg. 14/; 
                +Władysławę Wójcik /int. od córki Maliny z rodzin ą/. 
                                                   SOBOTA 15. 09. 2012 
18.00 Za +Tadeusza Kąckiego;  
                +Jana Kaczmarczyka /greg. 15/. 
                                                    NIEDZIELA 16. 09. 2012 
  9.00 Za +Czesława Jańskiego w 3 rocz. śmierci; 
                +Jana Kaczmarczyka /greg. 16/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Karolka z racji 1 rocz. urodzin i całej rodziny; 
          Z podziękowaniem za tegoroczne zbiory /int. od mieszkańców Lechowa/. 
18.00 Za +Sylwestra w 15 rocz. śmierci i zm. z rodziny Musików, rodziców Męcinów 
                 oraz Stanisława Budziejewskiego i Władysława Przybyłka. 

 

       
 


