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Święta Monika 
    Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale 
głęboko chrześcijańskiej. Wyszła za mąż za poganina, Patrycjusza, który był urzędnikiem.  
W wieku 23 lat Monika urodziła pierwszego syna – znanego dzisiaj jako św. Augustyn 
/wspominamy go 28 VIII/. Popędliwy mąż pod wpływem św. Moniki przyjął przed 
śmiercią chrzest (371). Dorastający Augustyn zaczął sprawiać jej kłopoty. Związał się 
z sektą i zaczął wierzyć w ich naukę. Monika nie zrażając się trudnościami modliła się za 
niego, błagając Boga o nawrócenie Augustyna. Wyjeżdżała za nim do Kartaginy, Rzymu 
i Mediolanu. W Mediolanie Augustyn poznał św. Ambrożego i pod wpływem jego nauk 
przyjął chrzest. W drodze powrotnej do rodzinnej Tagasty, w Ostii św. Monika 
zachorowała na febrę i zmarła. 
    Św. Monika jest patronką kobiet chrześcijańskich, matek, wdów, kobiet zamężnych, 
tych, które przeżywają kłopoty małżeńskie i nieudane małżeństwa, kobiet, które zawiodły 
się na dzieciach lub mają z dziećmi kłopoty, kobiet będących ofiarami cudzołóstwa, 
alkoholizmu, złorzeczeń i oszczerstw. Do niej odprawia się modlitwy w intencji ratowania 
duszy dziecka, męża. 
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EWANGELIA NA XXI NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                    Mt 16,13-20 
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 
    Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy 
za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga 
żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  
    Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,  
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie".  
    Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

 
Wstęp do Domu Ojca przygotowany jest dla wszystkich. Od nas zależy, jaką odpowiedź 
damy Chrystusowi, gdy zapyta nas, „za kogo Mnie uważacie?”. Obyśmy potrafili sercem 
wyznać, że jest Synem Boga żywego, jest przede wszystkim kimś żywym i bardzo bliskim. 
Jest Panem, Mistrzem i Przyjacielem. Jest po prostu życiem. 

/Cd. z nru 33 Informatora/ 
KOMPEDIUM 

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział trzeci 
"WIERZ Ę W ŚWIĘTY KO ŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane 

177. Kim są wierni?  
Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani 
Ludem Bożym. Stawszy się z tej racji, zgodnie z własną pozycją każdego, uczestnikami 
kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, są powołani do wypełnienia 
powołania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Istnieje między nimi prawdziwa 
równość w ich godności dzieci Bożych. 871-872; 934  
178. W jaki sposób ukształtowany jest Lud Boży?  
Z ustanowienia Bożego są w Kościele święci szafarze, którzy otrzymali sakrament 
kapłaństwa i tworzą hierarchię w Kościele. Pozostałych nazywa się świeckimi. Są także 
wierni, należący do jednej i do drugiej kategorii, którzy przez profesję rad ewangelicznych: 
czystości w celibacie, ubóstwa i posłuszeństwa, poświęcają się w sposób szczególny Bogu. 
873 
179. Dlaczego Chrystus ustanowił hierarchię w Kościele?  
Celem pasterzowania w Jego imieniu Ludowi Bożemu, Chrystus ustanowił w swoim 
Kościele hierarchię i wyposażył ją w świętą władzę. Tworzą ją święci szafarze: biskupi, 
prezbiterzy, diakoni. Dzięki sakramentowi kapłaństwa biskupi i prezbiterzy działają,  
w wykonywaniu swej posługi, w imieniu i w osobie Chrystusa Głowy; diakoni służą 
Ludowi Bożemu poprzez diakonię (służbę) słowu, liturgii i miłości. 874-877; 935 
 



OGŁOSZENIA 
1. Ks. bp A. Dziuba oraz diecezjalny koordynator ŚDM zapraszają na spotkanie 
    przygotowawcze młodzieży w Żyrardowie na Placu Jana Pawła II, 30 sierpnia br.  
    o godz.  19.30. Jest to kolejny „przystanek” na drodze „z Rio do Krakowa” mający na 
    celu przygotowanie naszej diecezji na spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas  
    Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. 
2. 1 września br. rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Zapraszamy w tym dniu dyrekcję 
    szkoły,  nauczycieli, pracowników, rodziców oraz wszystkich uczniów od  
    przedszkolaków po gimnazjalistów na uroczystą Mszę św. o godz. 8:15. Uczniów szkół 
    ponadgimnazjalnych także zachęcamy do zawierzenia nowego roku nauki i pracy we  
    Mszy św. o godz. 8:15 lub 18:00.  
3. 13 września br. organizowana jest jednodniowa pielgrzymka parafialna na Jasną Górę, do 
    Sanktuarium św. Ojca Pio na Górce Przeprośnej oraz do Sanktuarium MB Gidelskiej. 
    Wyjazd – godz. 6.00, powrót – 20.00.  Koszt wyjazdu z wyżywieniem 50 złotych. Można 
    zapisywać się na listę w zakrystii po Mszach św. i u P. Barbary Skonecznej  
    /tel. kom. 518 372 918/. 
4. 27 września br. odbędzie się wyjazd na diecezjalne spotkanie KŻR w Domaniewicach. 
5. Został zakupiony opał na zimę – 6 ton ekogroszku za kwotę 4600 zł. Zakupiliśmy też 
    trzy zestawy wazonów do kościoła za ponad 300 zł. 
6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w niedzielę 17 sierpnia br. w wysokości 1325,05 zł. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Oliwera Michała Król - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy  i miłości. 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWI ĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Dariusz Piotr Staroń, kawaler z par. tutejszej i Magdalena Gogól, panna z par. 
        Wniebowzięcia NMP w Lubochni - 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 ODSZEDŁ 

ś.p. Stanisław Kępa - polecamy go modlitwie wspólnoty parafialnej. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Rozmowa w sklepie 
- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci. 
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy. 
- Co pani powie! I to jest legalne? 
- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie. 
 
180. W jaki sposób urzeczywistnia się charakter kolegialny w posłudze kościelnej?  
Na przykładzie dwunastu Apostołów, razem wybranych i razem posłanych przez Chrystusa, 
jedność członków hierarchii kościelnej służy komunii wszystkich wiernych. Każdy biskup 
pełni swą posługę, jako członek Kolegium Biskupiego, w komunii z Papieżem, i wspólnie  
z nim podziela troskę o Kościół powszechny. Kapłani zaś pełnią swoją posługę w ramach 
prezbiterium Kościoła partykularnego (diecezji) w łączności i pod kierunkiem swego 
biskupa. 877  



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 25. 08. 2014 
18.00  Int. wolna. 
                                                                     WTOREK 26. 08. 2014 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
  9.00 Za +Marię Stanisławską, zm. z rodziny Stanisławskich i Białasów. 
18.00 Za +Stanisława Kępa (int. od synów Andrzeja i Kazimierza z żonami). 
                                                           ŚRODA 27. 08. 2014 

      Wspomnienie św. Moniki  
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
            Za +Mariannę w 5 rocz. śm. i Aleksandra Idzikowskich oraz Helenę Gwiazdowicz;  
                 +Bogdana Jędrychowicza (int. od KŻR z Dąbrówki); 
        +Janinę i Stanisława Sobolewskich w 9 roczn. śm;          
                 +Władysława Sekułę (int. od KŻR z Józefowa); 
        +Lecha Głobińskiego (int. od żony Zofii); 
        +Mariusza i Piotra Kościechów oraz Kazimierza i Mariannę Kowalczyków;  
        +Józefę i Antoniego Owczarek. 
                                                             CZWARTEK  28. 08. 2014 

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
18.00 Za +Adama Trzcińskiego w miesiąc po pogrzebie (int. od wnuczki Sylwii). 
                                                          PIĄTEK  29. 08. 2014 

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
  9.00  Za +Mariana Pietrzaka w 2 rocz. śm. 
18.00  Int. wolna. 
                                                          SOBOTA  30. 08. 2014 
17.00  Ślub: Katarzyna Musik i Krzysztof Zaręba. 
18.00  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Róży z okazji 25 rocz. urodzin. 
 
                                                   NIEDZIELA 31. 08. 2014 
  9.00 Za +Stefana i Władysławę Wójcik, zm. z rodz. Wójcików i Pałągiewiczów.  
11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Rolników – Msza św. dożynkowa 
18.00 Nie ma Mszy św. wieczornej. 
 
 
181. Dlaczego posługa kościelna posiada także charakter osobowy?  
Posługa kościelna posiada także charakter osobowy, ponieważ na mocy sakramentu 
święceń każdy ponosi osobistą odpowiedzialność przed Chrystusem, który go posyła. 878-
880  
182. Jaka jest misja Papieża?  
Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem 
i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium 
Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, 
najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę. 881-882; 936-937  
183. Jakie jest zadanie Kolegium Biskupów?  
Kolegium Biskupów, zawsze w łączności z Papieżem, posiada również najwyższą i pełną 
władzę nad całym Kościołem. 883-885 /cdn./. 
 


