
 

 

    

 Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto
kobieta  kananejska,  wyszedłszy  z  tamtych  stron,
wołała:  «Ulituj  się  nade  mną,  Panie,  Synu  Dawida!
Moja  córka jest  ciężko nękana przez złego ducha».
Lecz On nie odezwał się do niej  ani  słowem. Na to
podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo
krzyczy za nami».

 Lecz On odpowiedział:  «Jestem posłany tylko
do  owiec,  które  poginęły  z  domu  Izraela».  A  ona
przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż
mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb
dzieciom,  a  rzucać  szczeniętom».  A  ona  odrzekła:
«Tak,  Panie,  lecz  i  szczenięta  jedzą  okruchy,  które
spadają ze stołu ich panów».

 Wtedy  Jezus  jej  odpowiedział:  «O  niewiasto,
wielka  jest  twoja  wiara;  niech  ci  się  stanie,  jak
pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
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XX  Niedziela zwykła

I czytanie – Iz 56, 1. 6-7

Powszechność zbawienia

Psalm  – Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4)
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

II czytanie – Rz 11, 13-15. 29-32

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, 
aby wszystkim okazać miłosierdzie

Ewangelia – Mt 15, 21-28

Wiara niewiasty kananejskiej

• Ewangelia według św. Mateusza •
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• Dzisiaj  przed  kościołem  zbiórka do  puszek  na  pomoc  poszkodowanym
przez wybuch w Bejrucie. 

• We czwartek od godz. 1730 do 1830 wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i adoracja w ciszy. 

• Bóg  zapłać  za  sprzątanie  kościoła.  Proszę,  aby  kościół  posprzątały  
w sobotę i  w poniedziałek rodziny mieszkające  przy ulicy Marcina Króla  
z nr nieparzystych od 15 do 65.

• Bóg  zapłać  Ks.  Mateuszowi  i  wszystkim  osobom,  które  mu  pomagały  
w  przygotowaniu  wieńców  dożynkowych:  Monika  Stankiewicz,  Sandra
Hrynkiewicz,  Kinga  Andrach,  Wiktoria  Gręda,  Kinga  Łaszok,  Kacper
Hrynkiewicz, Kamil Januszczak, Michał Zabłocki, Grzegorz Jasiński, Tomasz
Jasiński, Piotr Jasiński, Michał Krzyk, Jakub Januszczak, Aleksandra Łoza,
Anna Rowińska, Halina Pietryka, Ewa Pstrąg, Maria Zabłocka, Dorota Nycz,
Stanisława  Doniek,  Wioletta  Jasińska,  Maria  Zając.  Zboże  ofiarowali:   
ks. Daniel Drążek, Robert Chamułka, Marian Błoński, Franciszek Fac. Stelaż
pod wieńce wykonali: Feliks i Jan Nycz, mieszkańcy wsi Brelików.

"Jeśli  chcecie  wsłuchiwać  się  w  głos  Boga  słodszy  od
plastra miodu, unikajcie krzątaniny powszedniej, ażebyście
mając  umysł  swobodny  i  nieroztargnioną  uwagę,
powiedzieć mogli z Samuelem : "Mów, Panie, bo sługa twój
Cię słucha" 

~ św. Bernard z Clairvaux
Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 20 sierpnia (czwartek)

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253



Z historii wieńców
dożynkowych

Sierpień  i  wrzesień  to
miesiące  dożynkowe.  Dożynki  -
zwane  także  obżynkami,
okrężnym  lub  ograbkiem  -  to
święto  zebranych  plonów. Z
dawien  dawna  jest  ono  okazją
do  dziękczynienia  Bogu  za
pomyślne  zbiory,  do  radości,
zabawy  po  ciężkiej  pracy.

Z  dożynkami  wiąże  się
szereg  ciekawych  obyczajów  i

tradycji, z  których  dzisiaj  kojarzymy  chyba  najlepiej  wicie  wieńca  dożynkowego,
niesionego  jako  dar  przed  ołtarz  kościoła  parafialnego.  Symboliczny  plon  żniwny
początkowo miał postać korony uwitej ze wszystkich zbóż. Tradycyjny wieniec splatano
najczęściej  z  przewagą  żyta i  pszenicy, gdyż tym zbożom przypisywano w dawnych
czasach właściwości magiczne. Pszenica miała moc sprawczą – miała odwdzięczać się
bogatymi  plonami  na  przyszły  rok,  a  żyto  związane  było  z  tajemniczym  światem
duchów.  Do  wieńca  wplatano  również  gałązki  leszczynowe  –  symbol  obfitości  i
błogosławieństwa Bożego.  Wieniec dekorowano gronami  jarzębiny,  mirtem,  sitowiem,
jabłkami,  orzechami  i  kwiatami.   Często  wierzchołek  wieńca  zwieńczały  symbole
religijne.
 
 Z  biegiem  lat  obok  wieńców  tradycyjnych  zaczęto  wyplatać  również  wieńce
współczesne o dowolnym kształcie i technice wykonania w różny sposób nawiązujące
do pracy na roli, ale także niejednokrotnie interpretujące sytuację społeczną, polityczną i
religijną.

 Współczesny  wieniec  to
prezentacja  płodów  rolnych
korzystając  z oryginalnych,
nowatorskich  inwencji,  o
dowolnej  kompozycji,  przy
użyciu  rodzimych  plonów  pól,
łąk, lasów i sadów. Prezentacja i
konkurs  wieńców  dożynkowych
są  stałym  punktem  każdych
uroczystości dożynkowych. 


