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KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy w godzinach 8:00 – 14:00;godziny

urzędowania duszpasterzy: wtorki i czwartki . po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30
oraz soboty od godz. 8.00 do 9.00

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.
Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
"Panie, ratuj moje życie!"
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
Uchronił bowiem moją duszę od
śmierci,
oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O wszelkie potrzebne łaski dla Marzeny i Michała oraz ich rodziny.
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlić się cała wspólnota parafialna.
Przekazywać je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

W krainie życia
będę widział Boga

Pierwsze czytanie (Iz 50, 5-9a)
Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani
się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i
policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem
mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg
mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że
wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie
uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną?
Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem?
Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie
wspomaga. Któż mnie potępi?
Drugie czytanie (Jk 2, 14-18)
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał
uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli
na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im:
"Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!"
– a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara,
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest
sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz
wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją
bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie
moich uczynków.
Tylko trwając w Słowie Bożym, możemy myśleć po
Bożemu, a nie po ludzku. Słowo Boże odnawia nasz
umysł na podobieństwo umysłu Chrystusa i pozwala
rozróżnić, co jest wolą Bożą, co podoba się Bogu, co
jest prawdziwie dobre i doskonałe. Mając
odnowiony umysł przez Słowo Boże, przestajemy
szukać we wszystkim tylko siebie samego i żyć
jedynie sobą. Możemy teraz naśladować Jezusa i
przez wiele ucisków i utrapień zmierzać do
Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata. Duch
Boży może teraz prowadzić nas drogą Chrystusa,
gdzie umierając sobie, będzie w nas jaśnieć
zmartwychwstały Pan.
Marek Ristau

Świętujmy z parami
Przypominamy rocznice, które będziemy świętować
w nadchodzącym tygodniu. Dziękujmy zatem Panu
Bogu za lata wspólnej drogi małżeńskiej oraz
upraszajmy wszelkich potrzebnych łask i Bożego
błogosławieństwa
za
wstawiennictwem
błogosławionych małżonków, Marii i Alojzego, na
dalsze życie:
dla Karoliny i Mariusza Jabłońskich świętujących
12. września swą 12. rocznicę ślubu, dla Anny i
Andrzeja Skrzypków świętujących 12. września
swą 6. rocznicę ślubu, dla Marty i Sławomira
Abrewezyńskich świętujących 14. września swą 3.

Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod
Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za
kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu
odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On
ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz".
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i
uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go
na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się
i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra
słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem
przywołał do siebie tłum razem ze swoimi
uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci
swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa
je".
rocznicę ślubu, dla Anny i Krzysztofa Bieleckich
świętujących 16. września swą 21. rocznicę ślubu,
dla Magdaleny i Remigiusza Pięciaków
świętujących 18. września swą 11. rocznicę ślubu,
dla Aleksandry i Krzysztofa Szokalskich
świętujących 19. września swą 6. rocznicę ślubu.
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

„Pragnąłbym takiej Polski, o jakiej
myślał kard. Wyszyński”
– Pragnąłbym takiej Polski, o jakiej myślał kard.
Wyszyński – powiedział minister Przemysław
Czarnek podczas Konferencji pt. „Stefan Kardynał
Wyszyński – wychowawca, nauczyciel i mąż stanu”,
która odbywa się dziś na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Minister
Edukacji i Nauki wygłosił wykład na temat
nauczania
społecznego
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego.
Uczestników konferencji przywitał kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski. W swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę na priorytet rodziny w
wychowaniu młodego pokolenia. Zaznaczył też, że
podkreśleniu tego priorytetu służyło bardzo wiele
działań kard. Stefana Wyszyńskiego , który w
czasach indoktrynacji komunistycznej, w jakich
przyszło mu żyć, walczył o to, by dzieci mogły być

wychowywane przede wszystkim przez swoich
rodziców.
Dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i
Nauki, wyraził radość z faktu, że do kanonu lektur
uzupełniających wpisana została książka „Ojciec
wolnych ludzi” Pawła Zuchniewicza, będąca
beletryzowaną
biografią
kard.
Wyszyńskiego i w
przystępnej
formie
przekazująca też jego
nauczanie.
Jak
podkreślił, książka ta
jest bardzo potrzebna
a napisana jest tak, że
nie znudzi nikogo.
Minister
poinformował
również, że w ciągu 4
dni wydano już 15
mln. zł. w ramach
programu
„Poznaj
Polskę” na wycieczki
szkolne śladami kard.
Wyszyńskiego.
Zapewnił, że znajdą
się kolejne środki na
ten cel.
Odnosząc się do postaci Prymasa Tysiąclecia, min.
Czarnek podkreślił, że był to przede wszystkim
człowiek wielkiej modlitwy. Odznaczał się też
ogromną pracowitością i systematycznością.
Nieustannie się uczył. – Wiara i wiedza – temu
podporządkował swój rytm życia – powiedział
prelegent.
Zwrócił uwagę na niezwykłe wyczucie społeczne,
budzące niekiedy niezrozumienie zarówno wśród
jego współpracowników, jak i w Watykanie.
Podkreślił, jak ważna była dla Prymasa jedność,
zwłaszcza w gronie episkopatu. Zacytował też
wypowiedź kard. Wyszyńskiego, który nawiązując
do kard. Mercier oraz o. Korniłowicza podkreślał,
by nie myśleć za bardzo o przeszłości i przyszłości –
to teraźniejszość jest zadaniem.
odeszli
Prelegent przypomniał też inicjatywy duszpasterskie
kard. Wyszyńskiego, jak Śluby Jasnogórskie, czy
Wielka Nowenna, spotykające się z ogromnym
odzewem społecznym i angażujące miliony ludzi.
Cytował
też
pełne
goryczy
wypowiedzi
przedstawicieli ówczesnego systemu władzy: „skąd
w tych masach tyle ciemnoty, po latach intensywnej
pracy
nad
zakorzenieniem
światopoglądu
naukowego?”
Jak podkreślił, podobne opinie o ludziach
wierzących wypowiadane bywają i dziś.
Na zakończenie przypomniał wypowiedź kard.
Wyszyńskiego skierowaną do młodych: „Jakiej

chcecie Polski?” – pytał Prymas, podkreślając, że
jest to pytanie, które każdy uczciwie w sumieniu
powinien sobie zadać. Odpowiadając na nie minister
powiedział, że sam pragnąłby takiej Polski, o jakiej
myślał kard. Wyszyński.
[https://www.ekai.pl/minister-czarnek-pragnalbymtakiej-polski-o-jakiej-myslal-kardwyszynski/]
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XXIV Niedziela Zwykła –
12.09.2021 r.
1. Dzisiaj
rozpoczynamy
w
Kościele
w
Polsce
Tydzień
Wychowania i kwartalne dni
modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców. Niech to będzie
nie
tylko
czas
szczególnej
modlitwy, lecz także okazja do
refleksji, jakie dajemy świadectwo
życia.
2. Dzisiejsze ofiary do puszek
przeznaczone są na remont. Drodzy,
to dzięki waszemu wsparciu i
ofiarności możemy kontynuować
prace remontowe świątyni. Niech
Bóg wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojności i
otwartość oraz gotowość do pomocy.
3. W dzisiejszą niedzielę w naszej Parafii w godz.
od 07.30 do 14.00 będą obecni rachmistrze spisowi.
Przy kościele będzie przygotowane miejsce, w
którym będzie można dopełnić spisu powszechnego.
Zaproszenie jest skierowane zwłaszcza do osób,
które
mają
problemy
z
elektronicznym
wypełnieniem ankiety spisowej. Należy pamiętać
swój numer PESEL i nazwisko rodowe matki, a jeśli
chcemy spisać inne osoby z gospodarstwa
domowego, to również numery PESEL tych osób
oraz zawody i miejsce pracy osób pełnoletnich.
4. W poniedziałek 13 września przypada w naszej
parafii Dzień Fatimski:
 Godz. 12.00 – Msza Święta w int. Chorych.
 Po Eucharystii Różaniec.
 Godz. 19.00 – Nabożeństwo Fatimskie
 Godz. 19.30 – Msza Święta z procesją wokół
kościoła
Proszę przynieść ze sobą świece.
5. We wtorek 14 września przypada święto
Podwyższenia Krzyża świętego.
6. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 17.30.
7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o
godz. 17.30.
8. 17 września będziemy obchodzili rocznicę
napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r.
Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy

się za wszystkich poległych na Wschodzie w
obronie ojczyzny.
9. Zbiórka LSO w sobotę o godz. 11.30.
10.
Za tydzień w niedzielę 19 września
zapraszam Dzieci, które przyjęły w zeszłym roku
pierwszy raz Komunię Świętą na Msze Świętą o
godz. 10.30.
11.
Za tydzień zbiórka do puszek na Radio
Rodzina i TV Rodzina.
12.
Spotkanie Rodziców Dzieci, które przyjmą w
przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się 26
września po Mszy Świętej o godz. 12.00 w kościele.
13.
Spotkanie Młodzieży klas 7, którzy
rozpoczynają
formację
przed
przyjęciem
Sakramentu Bierzmowania odbędzie się 24 września
(piątek) o godz. 19.00 w kościele.
14.
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do
Sanktuariów Maryjnych: Gidle i Jasna Góra.
Termin: 25 września sobota wyjazd o godz. 06.00
powrót w godzinach wieczornych. Koszt: 50 zł.
Zapisy w zakrystii.
15.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego
tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień a śp. Anielę
Gajowską z ul. Starodworskiej, polecamy Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
W tym tygodniu patronują nam:
 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407),
biskup i doktor Kościoła;
 15 września – Najświętsza Maryja Panna
Bolesna;
 16 września – święci męczennicy Korneliusz
(†253), papież, i Cyprian (†258), biskup, gorliwi
duszpasterze i obrońcy wiary;
 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568),
zakonnik, patron Polski, dzieci i młodzieży.
Życzymy błogosławionej Niedzieli
i dobrego tygodnia
Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 12. – 19.09.2021 r.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.09
07.00 – Za Parafian
09.00 – Z okazji 3 rocz. ur. Jasia w podziękowaniu
za dotychczasowe łaski z prośbą o zdrowie, bł.
Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla jego
Rodziców
10.30 – Z okazji 5 rocz. ur. Filipa w podziękowaniu
za wszelkie łaski z prośbą o dalsze bł. Boże
12.00 – Z okazji 89 rocz. ur. Stanisława Zbrzeźnego
w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o
bł. Boże, dar zdrowia oraz opiekę MB
Trestno 16.00 – +Marię Wójcik – 5 rocz. śm.
18.00 – O Dar silnej wiary i łaskę zdrowia dla Iwony
PONIEDZIAŁEK 13.09
08.00 – +Helenę Szumilas

12.00 – Za Chorych
19.30 – Z okazji 25 rocz. ur. Wiktorii w
podziękowaniu za przeżyte lata z prośbą o dalsze bł.
Boże
WTOREK 14.09
08.00 – O łaskę zdrowia dla Huberta
18.00 – ++Stefanię, Jana, Apolonię, Kaźmierza,
Leopolda Nowak
ŚRODA 15.09
08.00 – ++Danutę, Antoniego Dolnych
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – +Eugeniusza – 15 rocz. śm.
CZWARTEK 16.09
08.00 – +Helenę Szumilas – 30 dzień po śm.
18.00 – ++Z rodz. Malugów i Jaworskich
18.00 – Z okazji 14 rocz. ur. Michała, 18 rocz. ur.
Krystiana w podziękowaniu za Dar życia z prośbą o
dalsze bł. Boże i opiekę MB
PIĄTEK 17.09
08.00 – +Stefanię Górską (od Sióstr Władysławy i
Maryli oraz Kuzynki Krystyny)
18.00 – Za poległych Polaków w 82 rocz. napaści
Związku Radzieckiego
18.00 –
SOBOTA 18.09
08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące
DPS 10.00 – Za naszą umiłowaną Ojczyznę, o
miłosierdzie Boże, pokój, zgodę, o oddalenie wojny
16.00 – Z okazji 40 rocz. ślubu Danuty i Jerzego w
podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o
dalsze bł. Boże i opiekę MB dla całej Rodziny
18.00 – W intencji małżeństw zmagających się z
nałogiem
o
przerwanie
koła
uzależnień
i uzdrowienie relacji
18.00 – ++Rodziców Tadeusza i Dominikę oraz ++z
rodz. z obu stron
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19.09
07.00 – ++Rodziców z obu stron Zofię, Antoniego,
siostrę Helenę, Antoninę, Piotra, Stanisława (m),
Andrzeja
09.00 – W 411 rocz. wkroczenia Wojska Polskiego
do Moskwy pod dowództwem hetmana Stanisława
Żółkiewskiego z prośbą o pokój w naszej Ojczyźnie
10.30 – Za Parafian – Rocznica Dzieci Komunijnych
12.00 – +Bogdana Masnego – 6 rocz. śm.
Trestno 16.00 –
18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego, Ryszarda Plizgę

JAŁMUŻNA, OFIARA, DZIESIĘCINA
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