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MATKA BOSKA ŚNIEŻNA 
Według legendy, „za papieża Liberiusza (352-366) patrycjusz rzymski Jan i jego małżonka, 
nie mając potomstwa postanowili Matkę Bożą uczynić spadkobierczynią swego wielkiego 
majątku. Matka Boża wysłuchała ich prośby i potwierdziła to niezwykłym zjawiskiem. W 
nocy 5 sierpnia, Matka Boża objawiła się we śnie obojgu małżonkom i każdemu z nich 
przedłożyła swoje życzenie, aby tam, gdzie znajdą śnieg na wzgórzu, ku Jej czci zbudowali 
kościół. W taki właśnie sposób chciała zostać ich spadkobierczynią. Patrycjusz Jan 
powiadomił o tym papieża Liberiusza, który miał identyczny sen. Rano  więc udał się 
papież w uroczystej procesji na pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na 
budowę kościoła Panny Maryi”. Bazylika została wybudowana i przez niego poświęcona. 
Kolejni papieże przebudowywali tę świątynię i ją upiększali. W tej Bazylice są relikwie 
żłóbka Pana Jezusa, groby siedmiu papieży, oraz kaplica z cudownym obrazem Matki 
Bożej Śnieżnej. 
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EWANGELIA NA XVIII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                Mt 14,13-21 
 
Pierwsze rozmnożenie chleba.  
 
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. 
 

 
        
    Cóż zatem Jezus czyni w tym fragmencie Gdy usłyszał o ścięciu Jana Chrzciciela, 
„oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno”. Jan Chrzciciel był głosem 
przepowiadającym nadejście Mesjasza. Jan szczególnie ukochał Jezusa. Po pierwsze byli 
krewnymi. Po drugie Jan ukochał Jezusa dzięki natchnieniu Ducha Świętego jako Mesjasza, 
jako zstępującego na ziemię Boga. Był Jego apostołem. Jezus, jako, że był Bogiem, 
wiedział o wszystkim. Znał serce Jana doskonale. Kochał go i doceniał tę wierność Bogu. 
Gdy zatem usłyszał o jego śmierci, zasmuciło się Jego serce. Pragnął być sam, aby się 
modlić.  
     Jezus, który pragnął samotności, aby się modlić, którego serce było smutne z powodu 
okrutnej śmierci Jana, widząc  tłumy rezygnuje ze swego pragnienia. Odsuwa na bok swój 
smutek. Jest cały dla ludzi. Dlaczego? Bo kocha. On kochał ten tłum. On kocha każdego 
pojedynczego człowieka. Jezusem kieruje cały czas miłość. Cokolwiek robi, czyni z 
miłości. To miłość dała ukojenie dla dusz, zdrowie dla ciała, nakarmiła tysiące ludzi. Jak 
wielką moc posiada miłość! Ta Miłość żyje i dziś! Najwyższy dowód Miłości Boga to 
Najświętszy Sakrament.  
     Miłość ma moc sprawczą. Miłość ma moc przemieniającą. Miłość to Bóg! Bóg to 
Miłość! Jeśli kochać będziemy, to Miłość Boga w nas będzie dokonywała zmian w naszych 
sercach, ciałach, otoczeniu. To Miłość będzie uzdrawiała relacje. To Miłość pomoże 
pokonać trudności, to Miłość da nam inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
Miłość da nam cierpliwość i łagodność. Miłość da nam w sercu zgodę na to, co trudne do 
przyjęcia. Miłość nas pouczy, jak postępować z dziećmi, jak rozwiązać problemy w pracy. 
     
                                          
 
 
   
  



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy osoby chętne do pomocy w przygotowaniu posiłku dla pielgrzymów na  
     sobotę, 9 sierpnia. Zgłoszenia przyjmuje Ks. Proboszcz. 
2. Dziękujemy za złożone ofiary na pokrycie kosztów poczęstunku mieszkańcom Józefowa 
    - 220 zł; Studzianek Wsi – 280 zł; Czerniewic ul. Mazowieckiej (po przeciwnej stronie  
    kościoła) – 527 zł; ul. Szkolnej, Północnej i Zagóry 1-250 zł; Os. Skarpa – 720 zł. 
3. Prosimy bardzo o przygotowanie parafialnego wieńca dożynkowego na dożynki gminno 
    -parafialne, które odbędą się 31 sierpnia br., mieszkańców Gaju. 
4. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę w niedzielę 20 lipca br. w wysokości 1278,20 zł 
    i 27 lipca br. w wysokości 1036,77 zł.    

 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

- Damian Robert kaw. z par. Najśw. Serca Jezusowego w Tomaszowie Maz. 
          i Agata Kaczmarczyk, panna z par. tutejszej – zapowiedź II; 
- Jacek Marek Lubicki, kaw. z par. w Lubochni i Katarzyna Skoneczna, panna z par. 
          tutejszej, zapowiedź I; 
- Krzysztof Zaręba, kaw. z par. św. Mikołaja w Żdżarach i Katarzyna Musik, panna z par. 
          tutejszej, zapowiedź I; 
- Paweł Jastrzębski, kaw. z par. św. Jakuba Ap. w Krzemienicy i Joanna Szymańska, panna 
          z par. tutejszej, zapowiedź I. 
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego przez w/w osoby zobowiązany jest powiadomić o tym proboszcza parafii. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI: 

Śp. Adam Trzciński i śp. Stanisława Pasik – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Do sklepu wchodzi elegancki dżentelmen i prosi o parę rękawiczek. 
- Z materiału, czy skórzane? - pyta sprzedawca. 
- Wszystko jedno. - mówi lekko poirytowany dżentelmen. - Moja żona i tak przyjdzie tu 
jutro, aby je wymienić. 
 

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w 
Grabonogu. W  dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za 
przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w 
Gostyniu. 
Będąc człowiekiem religijnym i praktykującym, na każde 
biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo 
słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu 
ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i 
opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie 
moralności dorosłych. 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie 
zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Doczesne 
życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce 
Duchownej. 

 



 
 

INTENCJE 
 

                                                 PONIEDZIAŁEK 04. 08. 2014 
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera  

18.00 Za +Adama Trzcińskiego (int. od uczestników pogrzebu). 
 
                                                                     WTOREK 05. 08. 2014 

Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny-MB Śnieżnej 
18.00 Za + Mariannę i Władysława Borkowskich. 
  
                                                          ŚRODA 06. 08. 2014 
                                     Święto Przemienienia Pańskiego 
  9.00 Za +Stanisława, Zofię, Mariannę Gierachów oraz zmarłych z całej rodziny 
                 Gierachów  i Gradów.  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Bogdana Jędrychowicza (int. od chrześnicy Agnieszki z rodz); 
      +Grzegorza Kaczmarczyka (int. od cioci Ireny i Bożeny z rodz); 
      +Władysława Sekuła (int. od szwagierki Wiesławy z mężem). 
 
                                                               CZWARTEK  07. 08. 2014 

Wspomnienie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 
18.00 Czcicieli o. Pio. O potrzebne łaski dla Ks. Adama – Proboszcza naszej Parafii 
                 /int. K. Ż. Różańca o. Pio/. 
 
                                                          PIĄTEK  08. 08. 2014 
                                     Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
18.00 Za  +Władysława Sekuła (int. od uczestników pogrzebu). 
 
                                                  SOBOTA  09. 08. 2014 
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki  
                                                            Europy 
ok. 8.00 Msza św. dla Pielgrzymów  
18.00 Za +Adama Trzcińskiego (int. od syna Michała z żoną). 
 
                                                   NIEDZIELA 10. 08. 2014 
  9.00 Za zmarłych Parafian – wypominkowa. 
12.00 Za Parafian. 
18.00 Za +Edwarda Szymańskiego w 9 rocznicę śmierci. 
 
 
 
 
 
 
 


