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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 
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Panie, Ty zawsze  

byłeś nam ucieczką 

Obracasz w proch człowieka 

i mówisz: ”Wracajcie, synowie 

ludzcy”. 

Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest 

jak wczorajszy dzień, który minął, 

albo straż nocna. 

Porywasz ich, stają się niby sen 

poranny, 

jak trawa, która rośnie: 

rankiem zielona i kwitnąca, 

wieczorem więdnie i usycha. 

Naucz nas liczyć dni nasze, 

byśmy zdobyli mądrość serca. 

Powróć, o Panie, jak długo będziesz 

zwlekał? 

Bądź litościwy dla sług Twoich! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, 

abyśmy przez wszystkie dni nasze 

mogli się radować i cieszyć. 

Dobroć Pana Boga naszego niech 

będzie nad nami! 

wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk 

naszych wspieraj. 
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O zbawienie śp Bronisława Gęsickiego. 
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Pierwszeczytanie (Mdr 9,13-18) 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie 

wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i 

przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało 

przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny 

umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z 

trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż 

wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój 

zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z 

wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki 

mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie 

poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich 

Mądrość. 

Drugie czytanie(Flm 9b-10.12-17) 

Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze 

więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim 

dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, 

za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest 

serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go 

trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi 

usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. 

Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez 

twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z 

musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił 

się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 

zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż 

niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on 

zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno 

w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się 

poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak 

mnie. 

Ewangelia (Łk 14,25-33) 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i 

rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a 

nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 

dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie 

może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 

uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, 

nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy 

ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył 

fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 

patrząc na to zaczęliby drwić z niego: "Ten 

człowiek zaczął budować, a nie zdołał 

wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć, 

aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi 

może stawić czoło temu, który z dwudziestu 

tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 

wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 

daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z 

was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 

nie może być moim uczniem”. 

 

Znany hollywoodzki aktor został 

katolikiem. Nawrócił się grając św. ojca 

Pio 
Shia LaBeouf, hollywoodzki aktor znany z takich 

filmów jak „Transformers” czy „Indiana Jones” 

został katolikiem. Nawrócił się podczas 

przygotowań do filmu o ojcu Pio, w którego rolę się 

wcielił. 

Shia LaBeouf opowiedział historię swojego 

nawrócenia w rozmowie z biskupem Robertem 

Barronem. Aktor pochodzi z religijnej rodziny. Jego 

matka była żydówką, a ojciec należał do nurtu 

pentekostalnego. LaBeouf przyznał, że już w 2014 

roku deklarował się jako chrześcijanin, jednak wtedy 

skupiony był przede wszystkim na karierze w 

Hollywood. 

Rozmowa LaBeoufa z bp Barronem 

Skandale z udziałem aktora 

„W ubiegłym roku jego życiem wstrząsnęły 

skandale. Został oskarżony o kradzież i pobicie. 

Jego była partnerka, gwiazda muzyki pop FKA 

Twigs oskarżyła go o stosowanie przemocy 

domowej” – podaje gosc.pl. 

Skandale zbiegły się w czasie z rozpoczęciem pracy 

aktora nad filmem o św. ojcu Pio. Shia LaBeouf 

spędził dużo czasu w klasztorze kapucynów, gdzie 

przygotowywał się do produkcji. Jak sam przyznał, 

przeżywał wtedy najgorszy okres swojego życia. 

Dręczyły go myśli samobójcze i poczucie 

bezradności. 

– Po tym wszystkim nie chciałem już żyć. To był 

wstyd, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem – 

taki, po którym zapominasz, jak się oddycha. Nie 

wiesz, gdzie iść. Nie możesz wyjść na zewnątrz, 

choćby na taco – powiedział LaBeouf w rozmowie 

z bp Barronem. 
Reklama 

Aktor dodał, że w tamtym okresie osiągnął już swój 

zawodowy cel jakim było zdobycie szczytu w 

showbiznesie. – Dotarłem do celu. Już tam byłem, 

nie miałem dokąd pójść. To był ostatni przystanek 

mojego pociągu. Nie miałem dokąd pójść – w 

każdym sensie – zaznaczył Shia. 

Nawrócenie w klasztorze kapucynów 

LaBeouf nie został jednak ze wszystkimi 

problemami sam. Był przy nim Bóg, który, jak sam 

przyznaje, zagrał z nim w trzy karty i wygrał - dla 

jego dobra. 

Aktorowi pomogło poznanie chrześcijańskiego 

rozumienia grzechu i przebaczenia. – Poznałem 

ludzi, którzy nagrzeszyli bardziej niż to mogłem 

sobie wyobrazić i odnaleźli się w Chrystusie. To 

dało mi nadzieję – wyznał LaBeouf. 
„Shia LaBeouf podkreślił, że czuje się silnie 

zanurzony w wierze, a jednocześnie wie, że jest w 

niej nowicjuszem” – czytamy na gość.pl. 

Niedawno w internecie pojawił się pierwszy 

zwiastun filmu o ojcu Pio. Produkcja będzie 

https://www.gosc.pl/doc/7789637.Slynny-aktor-Shia-LaBeouf-zostal-katolikiem-Nawrocil-sie-grajac


opowiadać o życiu świętego z Pietrelciny w czasach, 

kiedy świat trawi I wojna światowa. Premiera filmu 

będzie miała miejsce 2 września. 
[https://deon.pl/po-godzinach/znany-hollywoodzki-aktor-zostal-katolikiem-nawrocil-sie-grajac-sw-ojca-

pio,2235665] 

 

Nie zniechęcajcie się! 
W Szkole Podstawowej prowadzonej w Kotowicach 

przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nowy rok 

szkolny rozpoczęło ok. 190 uczniów. Towarzyszył 

im bp Maciej Małyga. 

Dyrektor placówki, Oktawian Marmulewicz, mówił 

na początku, że rozpoczynający rok szkolny 

uczniowie i nauczyciele są szczęściarzami. - To 

jeden z najpiękniejszych dni w roku, bo to dzień 

wielkiego przywileju. Możemy się uczyć w wolnym 

kraju bez żadnych obaw, a my nauczyciele możemy 

nauczać - mówił. Podkreślił, że wyjątkowość tego 

dnia wynika też z innego powodu. - To rok 

dwudziestolecia Katolickiej Szkoły Podstawowej 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach. 

Dyrektor przypomniał, że niepubliczna szkoła 

katolicka powstała w miejsce zamykanej z powodu 

małej liczby uczniów szkoły publicznej. - Na 

szczęście dzięki dobrej woli i pełnych energii udało 

się tę szkołę wskrzesić pod organem prowadzącym 

jakim jest Caritas - zauważył. 

Mszy św. inaugurującej rok szkolny przewodniczył 

bp Maciej Małyga. - Rozpoczyna się bardzo piękna 

droga dla was, dla waszych rodziców i dla 

wszystkich, którzy tworzą szkołę. I to nie jest 

przypadek, że spotykamy się w kościele i słuchamy 

Słowa Bożego, bo chciałbym się podzielić z wami 

dwoma myślami - mówi na początku homilii. 

Zaznaczył, że pierwsze czytanie to był list św. 

Pawła, w którym pisał jak się stać mądrym. - Żeby 

być mądrym na początku trzeba zdać sobie sprawę, 

że jest się niemądrym, pisze wprost - że jest 

się głupim. Bo dopiero ten kto powie "nie wiem, nie 

umiem" potem się zacznie uczyć - wyjaśniał. 

Zachęcał dzieci do skorzystania z pomocy rodziców 

i nauczycieli. Podkreślił, że oni są zawsze gotowi do 

tego, by pomóc w nauce. 

Druga myśl bp. Macieja dotyczyła odczytanego 

fragmentu Ewangelii. Bohaterami byli Pan Jezus i 

św. Piotr. - Można powiedzieć, że św. Piotr nie 

chciał iść do szkoły Pana Jezusa. Tam nie chodziło o 

szkołę, ale o łowienie ryb. Piotr całą noc łowił i 

żadnej ryby  nie złowił. Mógł sobie pomyśleć: "co 

ze mnie za rybak?". Z nami może być podobnie - 

uczymy się i uczymy, ale coś nam do głowy nie 

wchodzi. I Piotr był pełen zniechęcenia. Powiedział: 

"Panie Jezu odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem 

słabym, grzesznym, nie umiem łowić ryb, a co 

dopiero ludzi". A Pan Jezus mu odpowiedział: 

"Piotrze! Nie bój się! Odtąd będziesz łowił nie tylko 

ryby, ale i ludzi" - opowiadał. 

Ksiądz biskup wyciągnął też wnioski dla wszystkich 

uczniów. - Nie zniechęcajcie się! Może czasem 

będzie "pod górkę", ale będzie też wiele pomocy. 

Przyznajemy się do tego, że czegoś nie umiemy, bo 

mądrość to jest przechodzenie od niewiedzy do 

wiedzy - tłumaczył. Na koniec wyraził radość z 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego i obiecywał w 

imieniu wszystkich dorosłych wsparcie i modlitwę. 

Po Mszy św. bp Maciej odwiedził 

pierwszoklasistów, z którymi rozmawiał i życzył im 

wytrwałości. Opowiadał również o swoich czasach 

szkolnych, a dzieci były ciekawe jakich 

przedmiotów biskup lubił się uczyć, ale też jaki jest 

jego ulubiony kolor. Okazało się, że bp Maciej 

najbardziej lubił lekcje historii i kolor niebieski. 

Mówił także o tym, że nie szło mu z koszykarskim 

dwutaktem, ale za to bardzo lubił piłkę nożną i 

plastykę. 

Na koniec odbyło się spotkanie z gronem 

pedagogicznym, w którym biskup mówił o 

wychowaniu. - Zmieniamy świat tylko przez zmianę 

człowieka. Ten kto wychowuje, ma klucze do 

przemiany tego świata. Życzę poczucia tej misji, ale 

też cierpliwości 

 

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 Katarzyny i Grzegorza Sierków świętujących 

4 września swą 12. rocznicę ślubu, dla Izabeli i 

Mariusza Grojców świętujących 5. września swą 7. 

rocznicę ślubu, dla Małgorzaty i Marka 

Kramarzów świętujących 8 września swą 32. 

rocznicę ślubu, dla Olgi i Michała Hendzel 

świętujących 8 września swą 14. rocznicę ślubu,  

dla Moniki i Rafała Świerców świętujących 8 

września swą 5. rocznicę ślubu 

Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy – 

módlcie się za nami. 
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XXIII Niedziela Zwykła – 4.09.2022 r.. 
W tym tygodniu przypada: 

 I środa miesiąca: Nabożeństwo do św. Józefa 

17.30. Po Mszy Świętej wieczornej - zmiana 

tajemnic różańcowych. 

 W czwartek, 8 września, przypada święto 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten 

liturgiczny obchód nazywany jest popularnie 

świętem Matki Bożej Siewnej. Przez 

wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za 



wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud 

wydawały błogosławione owoce. Msze Święte tego 

dnia o godz. 08.00 i 18.00. Błogosławieństwo ziarna 

siewnego na każdej Mszy Świętej. 

 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o 

godz. 17.30. 

 Zbiórka LSO w sobotę o godz. 12.00 w salce 

parafialnej. Zapraszamy nowych kandydatów. 

 Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na 

remont wnętrza naszego kościoła. 

 Spotkanie Rodziców Dzieci, które przyjmą w 

przyszłym roku I Komunię Świętą, odbędzie się 18 

września w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 

12.00. 

 Serdecznie zapraszamy na warsztaty z kaligrafii. 

Osoby które są zainteresowane takimi zajęciami 

zapraszam do zapisania się po Mszy Świętej w 

zakrystii. Zaproszenie skierowane jest do młodzieży 

od klasy 7 szkoły podstawowej bez górnej granicy 

wiekowej.  

  Już dziś serdecznie zapraszam na Krąg Biblijny. 

Pierwsze spotkanie 29 września (czwartek) o godz. 

19.00 w salce parafialnej. 

 Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy 

obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki 

Matki Bożej.    

 Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych 

parafian: śp. Zdzisława Mazura z Blizanowic i śp. 

Bronisława Gęsickiego z ul. Opatowickiej, którego 

pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 września o godz. 

12.00. Wieczny odpoczynek… 

 
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia  -  

Sercanie Biali 

 

INTENCJE MSZALNE 4 – 11.09.2022 r. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.09  

07.00 – Z okazji 45 rocz. ślubu Elżbiety i 

Mieczysława w podziękowaniu za dotychczasowe 

łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę NMP 

Wspomożycielki Wiernych dla całej Rodziny  

09.00 – Z okazji 39 rocz. ślubu Elżbiety i Andrzeja 

w podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą 

o dalsze bł. Boże i opiekę NMP Wspomożycielki 

Wiernych dla całej Rodziny 

10.30 – Z okazji rocz. ur. Łukasza, Karoliny, Jakuba 

i Marka w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą 

o bł. Boże i opiekę MB 

12.00 – +Artura Przygockiego – 19 rocz. śm. 

Trestno 16.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą 

o bł. Boże dla żyjących a dla zmarłych życie 

wieczne w niebie 

18.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Marii w podziękowaniu 

za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o dalsze 

bł. Boże i opiekę MB 

PONIEDZIAŁEK 05.09  

08.00 – W int. Mirosława (m) o łaskę zdrowia i 

uwolnienia oraz o bł. Boże  

18.00 – +Krytynę Szczyrek – 5 rocz. śm. 

WTOREK 06.09  

08.00 – +Wiesława (m) Bazylaka   

18.00 – ++Zofię, Władysława, Danutę, Bożenę, 

Zygmunta, Andrzeja Andrzejewskich  

ŚRODA 07.09  

08.00 – +Stanisława (m) Żłobińskiego  

18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy 

18.00 – W int. Róż Różańcowych z prośbą o bł. 

Boże dla żyjących a dla zmarłych życie wieczne 

w niebie 

18.00 – Z okazji 6 rocz. ur. Karola i Michała w 

podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB  

CZWARTEK 08.09  

08.00 – ++Krystynę, Zofię, Antoniego, Michała, 

Stanisława oraz ++z rodz. 

18.00 – Z okazji 87 rocz. ur. Teresy w 

podziękowaniu za Dar Życia prośbą o dalsze bł. 

Boże i opiekę MB   

18.00 – ++Marię, Franciszka (m), Cecylię, 

Bronisława (m), Tadeusza Żmijowskich 

18.00 – W podziękowaniu za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla rodzin 

Zalewskich i Błażewiczów    

PIĄTEK 09.09   

08.00 – +Zbigniewa Kozaka 

13.00 – Ślub 

18.00 – +Andrzeja Tyrajskiego  

18.00 –  W int. Panu Bogu wiadomej  

SOBOTA 10.09  

08.00 – Za Dusze w Czyśćcu cierpiące 

DPS 10.00 –  

18.00 – +Mariusza 

18.00 – Z okazji 54 rocz. ślubu Marty i Andrzeja w 

podziękowaniu za dotychczasowe łaski z prośbą o 

bł. Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09  

07.00 – Za Parafian  

09.00 – +Jacka Górskiego – 1 rocz. śm. 

10.30 – +Jana Kucharskiego oraz ++z rodz. 

12.00 – +Józefa (m) Praska oraz ++z rodz. 

12.00 – +Stanisława Zbrzeznego 

Trestno 16.00 – +Marię Wójcik 

18.00 – ++Halinę i Józefa (m) 

Harnaszkiewiczów  
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