
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 3 września do 9 września 2018 

  

PONIEDZIAŁEK, 3 września 
7.00  1/ O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Grzegorza Kotali w dniu 

imienin – int. od parafian 

2/ O powrót do zdrowia, potrzebne łaski i opiekę MB dla ks. Jacka Kurzydło i osób 

poszkodowanych w wypadku – int. od parafian 

7.30  + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

10. 00 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Św. w rozpoczynającym się roku szkolnym 

dla uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli w naszej parafii 

18.30  + Teresa Kralka   

Wtorek, 4 września 
7.00 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

7.30 + Maria Jaworska – int. od sąsiadów Zofii i Józefa Jaroszów 

18.30 + Roman w 12 r. śm. 

 Środa, 5 września 
7.00 O Boże błogosławieństwo dla kapłanów, którzy pracują i pracowali w naszej parafii 

7.30  + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 
18.30 Intencja Radio Maryja  

 Czwartek, 6 września 
7.00  + Tadeusz 

7.30 + Antoni Bajorek, z okazji urodzin i w 1 r. śm. 

18.30 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

 Piątek, 7 września 
7.00 + za zmarłych wypominanych w wypominkach 

9.00 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

17.00 + Kazimiera Antoniuk – int. od Marty 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

 Sobota, 8 września – Święto Narodzenia NMP 
7.00 1/ + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

 2/ O łaskę nawrócenia dla syna 

7.30 + Maria Jaworska – int. od siostrzenicy Agnieszki z rodziną 

18.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Karoliny 

 23. Niedziela Zwykła, 9 września  
7.30  O potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii i Edwarda Brandysów 

9.00 + Maria Olech w 5 r. śm. 

10.30 ++ Stefania, Ludwik i zmarli z rodziny 

12.00 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

13.15 Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Elżbiety i Karola i całej rodziny 

17.00 ++ Jan Szwajca w 5 r. śm. i Alfons Kaczmarczyk 

18.30 ++ Maria, Jan, Waldemar i Stanisław z rodziny Syrda 

20.00 Za parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23/ 

 
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozoli-

my. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmyty-
mi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, 
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmy-
wanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Pi-
śmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczy-
stymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak 
jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzyma-
cie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie 
Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go 
nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bo-
wiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chci-
wość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnę-
trza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 
 

REFLEKSJA 

  
Jezus występuje w Ewangelii przeciwko zewnętrznemu zachowywaniu prze-

pisów, które zastąpiło postawę wewnętrznego podporządkowania się Bogu. Piętnuje 
zatem obłudę faryzeuszy, którzy mieli wielki szacunek dla swojej tradycji i niechętnie 
odnosili się do zmian, jeśli nie były one absolutnie konieczne. Ukazuje, że jeśli nie ma 
zgodności pomiędzy wargami a sercem, człowiek udaje coś, czego w duchu nie akcep-
tuje. Stąd rodzi się fałsz, pycha, powierzchowność i pogarda dla innych. Dlatego wiel-
kim zadaniem uczniów Jezusa jest słuchanie słowa Bożego i życie nim na co dzień. 
 
   

 



KAMIENIE ŻYCIA 

 
Pewnego dnia, pewien stary profesor został zaangażowany, aby przeprowa-

dzić kurs dla grupy studentów na temat skutecznego planowania czasu. Kurs ten był 
jednym z dziesięciu modułów przewidzianych na pierwszy semestr studiów. Stary 
profesor miał więc do dyspozycji tylko jedną godzinę by wyłożyć swój przedmiot. 
Stojąc przed tą elitarną grupą (która gotowa była zanotować wszystko, czego ekspert 
będzie nauczał), stary profesor popatrzył powoli na każdego z osobna, następnie po-
wiedział: „Przeprowadzimy doświadczenie”. Spod biurka, które go oddzielało od 
studentów, stary profesor wyjął wielki dzban (o pojemności czterech litrów), który 
postawił przed sobą. Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do 
tenisa, i delikatnie włożył je kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i 
niemożliwym było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich 
studentów i zapytał ich: „Czy dzban jest pełen”? Wszyscy odpowiedzieli: „Tak”.  

Poczekał kilka sekund i dodał: „Na pewno”? Następnie pochylił się znowu i 
wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Wysypał żwir na kamienie po czym 
potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce między kamieniami… aż do dna dzba-
na. Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: „Czy dzban 
jest pełen”? Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział: 
„Prawdopodobnie nie”. „Dobrze”, odpowiedział stary profesor. Pochylił się jeszcze 
raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do dzbana. Pia-
sek zajął wolną przestrzeń między kamieniami i żwirem. Jeszcze raz zapytał: „Czy 
dzban jest pełen”? Tym razem, bez zająknienia, świetni studenci odpowiedzieli chó-
rem: „Nie”. „Dobrze”, odpowiedział stary profesor. 

I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił 
dzban aż po brzegi. Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: 
„Jaką prawdę ukazuje nam to doświadczenie”?  

Niegłupi, najbardziej odważny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kur-
su, odpowiedział: „To pokazuje, że nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, 
jeśli naprawdę chcemy, możemy dorzucić więcej zajęć, więcej rzeczy do zrobienia”. 
„Nie”, odpowiedział stary profesor, „to nie o to chodziło. Wielka prawda, którą 
przedstawia to doświadczenie jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni, jako pierw-
szych do dzbana, później nie będzie to możliwe”.  

Zapanowało głębokie milczenie, każdy uświadomił sobie oczywistość tego 
stwierdzenia. Stary profesor zapytał ich: „Co stanowi kamienie w waszym życiu? 
Wasze zdrowie? Wasza rodzina? Przyjaciele? Zrealizowanie marzeń? Robienie tego, 
co jest waszą pasją? Uczyć się? Odpoczywać? Dać sobie czas…? Albo jeszcze coś inne-
go? Należy zapamiętać, że najważniejsze jest włożyć swoje kamienie jako pierwsze do 
życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegrać… własne życie. Jeśli damy 
pierwszeństwo drobiazgom, wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć wy-
starczająco dużo cennego czasu, by poświęcić go na ważne elementy życia. Zatem nie 
zapomnijcie zadać sobie pytania: Co stanowi kamienie w moim życiu? Następnie, 
włóżcie je na początku do waszego dzbana”…  

(Kamienie życia, autor nieznany). 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś, z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W poniedziałek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościo-
ła. W sobotę święto Narodzenia NMP.  
 2. Jutro Msza św. na rozpoczęcie roku pracy dla społeczności szkól i przedszkoli z 
naszej parafii o godzinie 10.00. Przed rozpoczęciem Mszy św. i w czasie jej trwania okazja do 
spowiedzi św. Prosimy o modlitwę w intencji znalezienia katechety do nauki religii w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i w przedszkolach.  
3. W pierwszy piątek września spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 i od 16.00 do 19.00. 
Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 i 18.30. Na Mszę świętą o 
godzinie 17.00 zapraszamy szczególnie dzieci komunijne, by kontynuowały praktykę pierw-
szych piątków miesiąca. O 18.30 kandydatów do bierzmowania i bierzmowanych. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 21.00.  
 W pierwszy czwartek września o 18.00 nabożeństwo do św. Jana Kantego o godzinie 
18.00. Po wieczornej Mszy św. do godziny 20.00 Godzina Święta animowana przez parafialną 
wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini z możliwością skorzystania z modlitwy 
wstawienniczej.  
 Do odwołania we wtorki spowiedź nie podczas, tylko przed wieczorną Mszą św., czyli 
od 18.00 do 18.30. Przepraszamy za utrudnienie.  
 4. Wznawiamy dyżury wolontariuszy w Poradni Pomoc bliźniemu po wakacyjnej prze-
rwie według harmonogramu opublikowanego od najbliższego poniedziałku na stronie interne-
towej parafii i w gablotach parafialnych.  Wydawanie posiłków dla bezdomnych i potrzebu-
jących w Jadłodajni u św. Jana Kantego od poniedziałku, 3 września w godzinach od 13.00 do 
14.00.  
  Pierwsza próba orkiestry dętej w poniedziałek o godzinie 17.30 w sali nr 4. Zaprasza-
my chętnych do wspólnego muzykowania. 
 Renegocjowaliśmy umowę użyczenia budynku pierwotnej kaplicy dla Bożych Młyna-
rzy na najbliższy rok. Parafia opłaca jak zawsze przygotowanie i wydawanie codziennego po-
siłku dla bezdomnych z ofiar składanych do skarbony na jadłodajnię i w jednej czwartej pokryje 
koszty mediów zużytych w Bożym Młynie jako promocję działalności integrującej wspólnotę 
parafialną prowadzonej przez Młynarzy. Zajęcia i spotkania w Bożym Młynie od drugiego 
tygodnia września.  
 5. Pielgrzymi wyjeżdżający do Włoch i Watykanu w najbliższą niedzielę po północy 
otrzymają informację SMS-ową o dokładnej porze wyjazdu do najbliższego czwartku. Chętni do 
udziału w 26. Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę, 16 września i w 
dwudniowej pielgrzymce do Torunia 22 i 23 września mogą poznać szczegóły pielgrzymowania 
i zapisać się w zakrystii po każdej Mszy św.  
 6. W dniu dzisiejszym otwieramy nowy tom księgi intencji mszalnych. Można zama-
wiać lub rezerwować terminy Mszy św. na rok 2019. 
 7. Podczas wakacji wykonaliśmy w 90% prace remontowe i modernizacyjne w jadalni i 
w salonie na plebanii. Prace wykonywane od lutego br. objęły wymianę instalacji elektrycznej, 
nałożenie gładzi na ściany i sufity. malowanie, częściową przebudowę pomieszczeń, renowację 
parkietu, wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia elektroniczne zamknęły się w kwocie 
86 398, 45 PLN. Osoba pragnąca zachować anonimowość wsparła inwestycję ofiarą 25 tys. PLN. 
Parafia realizowała należności inwestycyjne na bieżąco, bez długów. Czekamy na wykonanie 
przez stolarza miejsc do siedzenia dla celebransów i asysty w kaplicy MB Miłosierdzia. Dzięku-
jemy za wszystkie ofiary składane przez wiernych. W najbliższą niedzielę zbierzemy składkę na 
potrzeby inwestycyjne w parafii. 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Milanowską. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 


