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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

Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie
błogosławione,
teraz i na wieki.
Pan jest wywyższony nad wszystkie
ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.
Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Parafialna Intencja Modlitewna na ten tydzień:

O dar powrotu do zdrowia dla Katarzyny.
Prosimy o zgłaszanie swoich intencji, w których mogłaby pomodlid się cała wspólnota parafialna.
Przekazywad je można pocztą elektroniczną na adres dominik.golema@op.pl lub SMSem pod numer 0501088244

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Pana pochwalcie,
On dźwiga biednego

Pierwszeczytanie (Am 8,4-7)
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i
bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:
”Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli
sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli
otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę,
powiększać syki i wagę podstępnie fałszować.
Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za
parę sandałów i plewy pszenicy będziemy
sprzedawać”. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: ”Nie
zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.
Drugie czytanie(1 Tm 2,1-8)
Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy,
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich
sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie
ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest
to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między
Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który
wydał siebie samego na okup za wszystkich jako
świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie
ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w
wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili
się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez
gniewu i sporu.
Ewangelia (Łk 16,1-13)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien
bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go

Nie pozostawiajmy dzieci samych z
cyfrową hydrą
(fragmenty artykułu Adama Białousa)
Najnowsze badania wskazują, że współczesny
rodzic jest bardzo często nieobecny w cyber świecie
swojego dziecka. W 60 proc. domów rodzice nie
stawiają dzieciom żadnych granic w korzystaniu z
internetu, a wiadomo, że dzieci same sobie tych
granic nie postawią. Siedzą, czy leżą godzinami ze
wzrokiem utkwionym w ekran monitora lub
smartfona. Trwanie w takim bezruchu jest częstym
powodem nadwagi, lub innej skrajności –
niedowagi, gdyż dziecko urzeczone wirtualną
rzeczywistością, nie da rady oderwać się od niej,
nawet na posiłek. Brak ruchu, świeżego powietrza
prowadzi do utraty zdrowia, osłabienia odporności.
Wady wzroku to obecnie wśród dzieci i młodzieży
prawdziwa plaga, a to też efekt obciążania wzroku
gapieniem się w ekran z bliskiej odległości.
Kolejnym „efektem ubocznym” braku ograniczania
przez rodziców czasu, które dzieci spędzają przy
monitorach, jest brak snu naszych pociech.
Niewyspanie odbija się niezdrowa czkawką w

do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł
być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co
ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu?
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co
uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów,
gdy będę usunięty z zarządu". Przywołał więc do
siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał
pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?".
Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu
rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i
napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A
ty, ile jesteś winien?". Ten odrzekł: "Sto korcy
pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i
napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego
rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego
świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także
wam powiadam: "Zyskujcie sobie przyjaciół
niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej
będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli
więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie
okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam
powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden
sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie”.

postaci braku zdolności koncentracji, co prowadzi
do słabych wyników w nauce i wzmożonej
nerwowości, a nawet depresji i nerwic.
Warto więc znaleźć czas dla dziecka. Nie wykręcać
się sianem, że muszę dużo pracować, zarabiać, mam
inne obowiązki. Jeżeli nie znajdziemy czasu dla
dziecka, to możemy je – stracić. Cóż wówczas będą
znaczyły nasze pieniądze, praca i obowiązki?
Przecież czas przeżyty z osobą bliską, to czas
najlepiej przeżyty. Postarajmy się więc wyrwać
swoje dziecko, choć na krótki czas, ze świata
wirtualnego i zainteresować go światem realnym,
który jest bez porównania piękniejszy i ciekawszy.
Mogą w tym pomóc wspólne spacery, sporty, gry,
zabawy na świeżym powietrzu, w otoczeniu
przyrody. Dobrze jest też pomóc dziecku w
odkrywaniu jego talentów i zachęcić, aby je
rozwijało. Wspólne, dobre spędzanie czasu razem z
dzieckiem buduje zdrową relację, która jest
podstawą, do tego, aby dziecko nie bało się nam
powiedzieć o swoich problemach i radościach,
również do tego, aby wysłuchało naszej opowieści o
Stwórcy, świecie i prawdziwym sensie życia.
Cyberprzemoc

Agresja w internecie przejawia się na wiele
sposobów i ma wiele imion. Trollowanie to różnego
typu nieprzyjazne zachowania wobec innych
użytkowników
portali
społecznościowych,
prowadzone w celu rozbicia ich dyskusji.
Flamingiem nazywa się sprowadzanie rozmowy do
tonu jak najbardziej agresywnego i wulgarnego.
Doskonale znany hejt to obraźliwe, nienawistne
wypowiedzi kierowane wobec innych osób. Można
by tu jeszcze długo wymieniać te angielskie imiona
nienawiści, obecnej w sieci. Ale może lepiej sobie
tego oszczędźmy. Dość powiedzieć, że przemoc w
internecie nie jest wirtualna, ale realna. Do tego
stopnia, że potrafi zabić.
Uwodzenie
Dla pedofilów sieć internetowa stała się siecią, którą
łowią dzieci. Te szatańskie łowy doczekały się
nawet swojej anglojęzycznej nazwy – grooming.
Pedofil tworzy profil na ulubionym portalu
społecznościowym upatrzonej ofiary. Podaje się tam
za dziecko, najlepiej rówieśnika osoby małoletniej,
którą chce skrzywdzić. Zwyrodnialec obserwuje
ofiarę, stara się zdobyć jej zaufanie poprzez
przyjazne rozmowy, wysyłanie swoich fałszywych
zdjęć. Wszystko to, aby wyłudzić od dziecka jego
adres zamieszkania lub szkoły. Kiedy mu się to uda,
wówczas może już uderzyć.
Gry śmierci
Inną „toksyną” związaną z komputerem, grasująca
nie tylko w przestrzeni internetu, są agresywne gry
komputerowe. Pełno w nich przemocy, krwawych i
brutalnych scen. Oglądnie, a do tego jeszcze
uczestnictwo w zabijaniu na ekranie, wulgarny język
gier, nie może pozostać bez negatywnego wpływu
na umysły graczy. Cyfrowe gry są coraz bardziej
nasycone wszelkiego rodzaju dewiacjami i agresją.
Ich bohaterowie to przeważnie seryjni mordercy,
psychopaci, zombi, wampiry i demony. Godziny,
które gracze spędzają w takim ciemnym
towarzystwie, na pewno im nie służą. Jak mówi
stare, mądre przysłowie „Z kim przestajesz takim się
stajesz”.
Pornografia
Jednym z największych niebezpieczeństw grożących
dzieciom, poruszających się w sieci, jest
wszechobecna tam pornografia, która bardzo mocno
degeneruje młode umysły i szybko je uzależnia.
Według badań naukowych mózg dziecka nie jest
przygotowany na zmierzenie się z treściami
pornograficznymi, które czynią w nim wielkie
spustoszenie. Te przedwczesne i nieuporządkowane
doznania seksualne, mają bardzo negatywny wpływ
na późniejsze – życie dorosłe. – Osoby, które miały
wczesny kontakt z pornografią, np. w wieku 12 lat
bądź wcześniej, o wiele częściej wskazują na
problemy związane z czerpaniem satysfakcji w
związku małżeńskim – powiedział podczas jednego z

wykładów wybitny specjalista – dr hab. Piotr
Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej na
Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Niestety te
problemy
są
częstym
powodem
rozbicia
małżeństwa. Z danych statystycznych wynika
również, że osoby uzależnione od pornografii o
wiele częściej, niż osoby nie uzależnione,
dopuszczają się gwałtów i przemocy wobec kobiet.
[Całość tekstu: https://pch24.pl/sidla-zastawionesmiertelna-pulapka-internetu-czyha-na-dzieci/]

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 Magdaleny i Remigiusza Pięciaków świętujących
18 września swą 12. rocznicę ślubu, dla Aleksandry i
Krzysztofa Szokalskiech świętujących 19 września
swą 7. rocznicę ślubu, dla Zuzanny i Sławomira
Słowińskich świętujących 19 września swą 13.
rocznicę ślubu, dla Karoliny i Romana Sobstylów
świętujących 20 września swą 19. rocznicę ślubu, dla
Marii i Jarosława Zawartków świętujących 22
września swą 38. rocznicę ślubu, dla Eweliny i
Szymona Samborskich świętujących 22 września swą
4. rocznicę ślubu, dla Aleksandry i Grzegorza
Wilczyńskich świętujących 23 września swą 16.
rocznicę ślubu, dla Renaty i Tadeusza Uźniaków
świętujących 23 września swą 33. rocznicę ślubu, dla
Małgorzaty i Henryka Jarosiewiczów świętujących
25 września swą 40. rocznicę ślubu
Błogosławieni Małżonkowie, Mario i Alojzy –
módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXV Niedziela Zwykła – 18.09.2022 r.
1. W dzisiejszą niedzielę spotkanie Rodziców
Dzieci, które przyjmą w przyszłym roku I Komunię
Świętą po Mszy Świętej o godz. 12.00.
2. Dziś przypada Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy
wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie
służyli prawdzie.
3. Dziś przypada również święto Świętego
Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży,
głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy
młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości
Pana.
4. W środę, 21 września, w kalendarzu liturgicznym
przypada święto Świętego Mateusza Apostoła
i Ewangelisty. Tego dnia o. Mateusz ma imieniny,
pamiętajmy o Nim w swoich modlitwach.
5. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w środę o godz. 17.30.

6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania I Rok Formacji
(VII klasa podstawowa) odbędzie się 21 września w
środę o godz. 19.00 w kościele.
7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o
godz. 17.30.
8. W piątek, 23 września, będziemy obchodzili
liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To
jeden z największych świętych XX wieku, który był
szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.
9. W najbliższą niedzielę, 25 września, w Kościele
przypada 108. Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy.
10.
Za tydzień zbiórka do puszek na utrzymanie
Katolickiego Radia Rodzina i TV Rodzina.
11.
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.
12.
Serdecznie zapraszam na Krąg Biblijny.
Pierwsze spotkanie 29 września (czwartek) o godz.
19.00 w salce parafialnej.
13.
Wszystkich jubilatów i solenizantów tego
tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską,
umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi
światłem swojej prawdy.
14.
Bożemu Miłosierdziu polecamy śp. Annę
Majdę z ul. Opolskiej. Wieczny odpoczynek racz jej
dać Panie…
W tym tygodniu patronują nam:
 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon
(1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang
(1795-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z
XIX wieku;
 21 września – Święty Mateusz Apostoł i
Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń
Jezusa i autor jednej z Ewangelii;
 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (18871968), włoski kapucyn, stygmatyk, rozkochany w
Eucharystii.
Życzymy błogosławionej Niedzieli i dobrego tygodnia Sercanie Biali

INTENCJE MSZALNE 18 – 25.09.2022 r.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09
07.00 – +Walentynę Wojciechowicz
09.00 – Z okazji 4 rocz. ur. Jasia w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o bł. Boże, Dary Ducha
Świętego i o łaskę zdrowia
10.30 – Z okazji 6 rocz. ur. Filipa, 35 rocz. ur.
Moniki w podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o
dalsze bł. Boże i opiekę MB
10.30 – Z okazji 3 rocz. ur. Szymona w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i o
łaskę zdrowia

12.00 – ++z rodz. Malugów, Jaworskich
Trestno 16.00 – Za Parafian
18.00 – +Jana Bąka – 12 rocz. śm.
PONIEDZIAŁEK 19.09
08.00 – ++Annę i Jana Giemza, Mariannę i
Aleksandra (m) Ostańskich
18.00 – Z okazji 70 rocz. ur. Aleksandry w
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB
WTOREK 20.09
08.00 – W int. dziękczynnej w podziękowaniu
Matce Bożej Pompejańskiej za częściowe
zachowanie wzroku
18.00 – ++Tadeusza Bulińskiego, Ryszarda Plizgę
oraz ++z obu rodzin
ŚRODA 21.09
08.00 – O łaskę zdrowia dla Stanisława i Ryszarda
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy
18.00 – O łaskę zdrowia, bł. Boże, potrzebne łaski i
opiekę MB dla rodziny Justyny i Kamila Kopeć
CZWARTEK 22.09
08.00 – +Annę Majdę (od kuzyna Marka)
18.00 – Z okazji 60 rocz. ur. Doroty Chrząszcz w
podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o bł.
Boże, opiekę MB oraz o łaskę zdrowia
18.00 – Z okazji 8 rocz. ur. Kingi w podziękowaniu
za Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB
PIĄTEK 23.09
08.00 – ++Grzegorza Szymczaka, Janusza
Sadłowskiego
18.00 – +Janinę Guzikowską
18.00 – ++Helenę i Daniela
SOBOTA 24.09
08.00 – Z okazji 12 rocz. ślubu Bibianny i Christiana
w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze bł. Boże oraz opiekę MB dla nich i ich dzieci
DPS 10.00 –
18.00 – Za Dobroczyńców
18.00 – ++Bronisławę i Eugeniusza Dąbrowskich
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09
07.00 – Za Parafian
09.00 – +Eugeniusza Jabłońskiego
10.30 – +Bogdana Masnego – 7 rocz. śm.
10.30 – Z okazji 1 rocz. ur. Feliksa w
podziękowaniu za Dar Życia z prośbą o bł. Boże i
opiekę MB
12.00 – ++Rodziców Tadeusza i Dominikę oraz ++z
rodz. z obu stron
Trestno 16.00 – Z okazji 7 rocz. ślubu Aleksandry i
Pawła w podziękowaniu za dotychczasowe łaski
oraz z okazji 3 rocz. ur. Emilii w podziękowaniu za
Dar Życia z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB
dla całej Rodziny
18.00 – Z okazji rocz. ur. Adama w podziękowaniu
za wszelkie dotychczasowe łaski z prośbą o bł.
Boże, Dary Ducha Świętego oraz o łaskę zdrowia

