
 

 

    

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  Mesjasz,
Syn Boga żywego».

Na  to  Jezus  mu  rzekł:  «Błogosławiony  jesteś,
Szymonie,  synu  Jony.  Albowiem  nie  objawiły  ci
tego  ciało  i  krew,  lecz  Ojciec  mój,  który  jest  w
niebie.  Otóż i  Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr,
czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, 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 surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
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XXI  Niedziela zwykła

I czytanie – Iz 22, 19-23

Klucz domu Dawidowego

Psalm  – Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 6 i 8bc (R.: por. 8b)
Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

II czytanie – Rz 11, 33-36

Hymn na cześć mądrości Bożej

Ewangelia – Mt 16, 13-20

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

• Ewangelia według św. Mateusza •
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• We wtorek o godz. 1800 kolejne nabożeństwo w ramach nowenny do św.
Andrzeja Boboli.

• W środę Uroczystość NMP Częstochowskiej.
• We czwartek od godz. 1730 do 1830 wystawienie Najświętszego Sakramentu i

adoracja w ciszy.
• Została  przełożona  kostka  brukowa  na  parkingu  przy  kościele.

Przepraszamy  za  utrudnienia  w  poruszaniu  się  na  parkingu.  Bóg  zapłać
Panu Wójtowi Gminy i Panu Witoldowi Berrowi za pomoc w wykonaniu prac.

• Za tydzień w naszej parafii na Mszy Św. o godzinie 1100 odbędą się Dożynki
Archidiecezjalne. 

• Bóg  zapłać  za  sprzątanie  kościoła.  Proszę,  aby  kościół  posprzątały  w
sobotę  i  w  poniedziałek  rodziny  mieszkające  przy  ulicy  Marcina  Króla  z
pozostałych numerów nieparzystych i  z  wszystkich numerów parzystych.
Przypominamy,  że  w  sobotę  sprzątanie  rozpoczyna  się  o  godz.  900,  a  w
poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

• Obowiązkowe  spotkanie  ministrantów  i  lektorów  w  piątek  po  wieczornej
Mszy św..

• Serdecznie dziękujemy Pani Annie Rowińskiej i Halinie Marciniec za uszycie
6 chorągwi  Maryjnych oraz Panu  Jerzemu Soska za wyspawanie stelaży
pod wieńce.

Zapowiedzi przedślubne
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:

• Marcin Gargała, ur. Przeworsk, zam. Żurawica z
Bernadetą Bielak, ur. Jarosław, zam. Żurawica - zap. I.

• Rafał Zieliński, ur. Przemyśl, zam. Żurawica z
Beatą Ożga, ur. Rzeszów, zam. Czerce –zap. I.

• Maciej Kopczyński, ur. i zam. Opole z
Justyną Gawłowską, ur. Przemyśl, zam. Żurawica – zap. I.

Kto by wiedział o istniejących przeszkodach 
proszę powiadomić Urząd Parafialny.

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



Obraz Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej

Obecny  obraz  Matki  Bożej,
namalowany na  drewnianej  tablicy,
zalicza  się  do  ikon  bizantyjskich
określanych  nazwą Hodegetria, co
oznacza "Tę,  która prowadzi".  Sam
obraz (o wymiarach 122,2 x 82,2 x
3,5  cm)  jest  ułożony  na  trzech
deseczkach  lipowych,  sklejonych,
na które została położona kredowa
zaprawa  grubości  2-3  mm.  Samo
malowidło  położono  temperą  na
płótnie.  Przedstawia  ono  stojącą
Najświętszą  Maryję  Pannę  z
Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku.
Matka Boża ma na sobie czerwoną
suknię, a na nią narzucony niebieski
płaszcz  ozdobiony  liliami
andegaweńskimi. Prawa ręka Maryi
spoczywa  na  piersi.  Jezus  jest
przyodziany  w  sukienkę  koloru
karminowego,  bogato  złoconą
ozdobami,  z  rękawami  szczelnie
zapiętymi u dłoni  - podobnie jak u
Maryi. W lewym ręku trzyma księgę,
prawą  natomiast  unosi  w  geście
błogosławieństwa,  wskazując
jednocześnie  na  Maryję.  Całe  pole

nimbu Maryi i Jezusa jest wypełnione pozłotą. Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów
bizantyjskich  wyraża  często  pełnię  łask  Ducha  Świętego.  Dziecię  Boże  ma  stopy  bose,  co
wyróżnia się na tle bogactwa jego szaty. Płaszcz przykrywa także głowę Najświętszej Panny
jakby naturalnym welonem. Nad czołem na płaszczu widać złotą gwiazdę. Obramowanie szaty
Jezusa i płaszcza Maryi ma szeroką złotą oblamówkę. U płaszcza Maryi ma ona dodatkową
ozdobę  w  postaci  artystycznej  koronki.  Na  to  wszystko  są  nałożone  na  obie  postacie
artystyczne i zdobne w drogie kamienie szaty i korony. 

Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim
także kard. Karol Wojtyła,  a potem - papież Jan Paweł II.  Co roku,  na uroczystości maryjne
(szczególnie 15 i 26 sierpnia) do jasnogórskiego sanktuarium przybywają setki tysięcy ludzi,
bardzo często idąc w pieszych pielgrzymkach przez wiele dni.


