
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 17 września do 23 września 2018 

Poniedziałek, 17 września 
7.00  1/ O potrzebne łaski i dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Roberta Tupty w dniu 

imienin – int. od Parafian 

 2/ + Anna Arciszewska – int. od kolegi z klasy 

7.30  ++ Stanisław, Jan i Katarzyna 

18.30  + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)   

Wtorek, 18 września – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 
7.00 ++Józefa, Stanisław i Urszula 

7.30 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

18.30 + Aleksandra Zwarycz 

 Środa, 19 września 
7.00 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 + Andrzej Pyra w 1 r. śm.  

 Czwartek, 20 września  
7.00  + Józef Brzuchacz w 7 r. śm. 

7.30 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

18.30 1/+ Janusz Hahn 

 2/ W intencji Ojczyzny 

 Piątek, 21 września – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA  

I EWANGELISTY 
7.00 1/ ++ Sabina Jabłońska, mąż Bolesław w 5 r. śm., Maria i Regina 

 2/ O powrót do zdrowia dla Marcina Sośnickiego   

7.30 + Franciszek Wszołek w 8 r. śm. 

18.30 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

 Sobota, 22 września  
7.00 1/+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

 2/ ++ Apolonia i Bronisław Chwastek 

7.30 O świętość życia w rodzinie 

18.30 + Marian Paczyński w 8 r. śm. 

 24. Niedziela Zwykła, 23 września  
7.30  O potrzebne łaski, opiekę MB i św. Ojca Pio dla członkiń VIII Róży i dla ++ zmarłych 

o radość wieczną 

9.00 O bł. Boże i zdrowie dla Marysi w 18 r. urodzin 

10.30 + Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska) 

12.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Róży z okazji 1 r. ur. i dla całej

 rodziny 

13.15 ++ Maria, Franciszek, Józef, Władysław, Antoni Baca 

17.00 ++ Stanisława, Anna, Karol 

18.30 + Anna Urbuś i ++ zm. z rodziny 

20.00 Za parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /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 po-

uczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmar-

twychwstanie. 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». 

 

REFLEKSJA 

  
Piotr wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, że jest Mesjaszem – Pomazańcem 

Bożym. Za wiarą Piotra nie idą jednak czyny. W jego sercu brakuje zawierzenia, za-

ufania Bogu. Jezus gani Piotra, bo Piotr nie idzie za Nim. Zaczął myśleć po ludzku, a 

nie po Bożemu. Aby iść za Bogiem potrzebuję porzucić swoje wyobrażenia, zabezpie-

czenia, a ufnie, z otwartym umysłem i sercem otworzyć się na słowo Boga. Wiatr wieje 

tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z 

każdym, który narodził się z Ducha (J 3, 8). Iść za Bogiem to poddać się jak dziecko w 

ramiona Ojca. Słowo i Duch kierują mną, abym nie szedł w przeciwnym kierunku niż 

ten, który wyznacza mi Bóg. 



CHCĘ WIDZIEĆ BOGA 

W pewnym dalekim kraju żył sobie król, który na starość popadł w stan przy-

gnębienia.  „Miałem w życiu wszystko to, cokolwiek człowiek na ziemi może posia-

dać. Tylko jedno nie było mi dane przez całe życie. Nigdy nie widziałem Pana Boga. 

W ostatnich moich godzinach chcę Go zobaczyć. Muszę Go zobaczyć!” – myślał sobie 

król. Zebrał wokół siebie najznakomitszych dworzan, doradców, mędrców i kapłanów, 

i powiedział: „Chcę pod koniec mego życia zobaczyć samego Pana Boga. Jak to się 

stanie, to wasza sprawa.” Król zagroził karami, jeżeli jego królewskie życzenie nie 

zostanie spełnione. Wyznaczył też czas ma realizację swego życzenia: trzy dni.   

Posmutnieli wszyscy mieszkańcy królestwa, a zwłaszcza dworzanie. Dokład-

nie po trzech dniach, w samo południe, król wezwał ich do siebie. Nikt jednak nie 

śmiał otworzyć przed królem ust. Panowało ponure milczenie. Napięcie i zdenerwo-

wanie rosło. I oto do królewskiej sali wszedł pasterz i powiedział: „Pozwól, o królu, że 

spełnię twoje życzenie, pokażę ci Pana Boga”. 

„Popatrz tam, o królu!” – powiedział pasterz. Król wstał z tronu, podszedł do 

okna i spojrzał w słońce. Blask południowego słońca oślepił go. Zawołał: „Czy chcesz 

pasterzu, abym wzrok stracił?” „O nigdy, królu!” – odpowiedział pasterz. „Chcę ci 

tylko powiedzieć, że słońce to jedna z wielu rzeczy stworzonych przez Boga, to jest 

tylko odblask Jego chwały, to jest cząstka Jego mocy. Jak więc możesz pragnąć oglą-

dać swoimi słabymi oczyma coś jaśniejszego od słońca?” – zapytał pasterz.  

„Poznaję mądrość twojego ducha, wyczuwam szlachetność twojej duszy. Ale 

czy możesz mi powiedzieć, co było przed Bogiem?” – zapytał król. „Nie gniewaj się 

królu” – mówił pasterz – „ale i ja mam do ciebie pytanie: czy możesz głośno liczyć?” 

„Oczywiście, że mogę: jeden, dwa, trzy...” – rozpoczął król. „Nie tak, źle!” – przerwał 

mu pasterz. „Królu, rozpocznij od tego, co było przed jednością!” – zaproponował. 

„Jak ja to mam zrobić?” – zapytał król, i stwierdził: „Przed jednością nic nie było!” 

„Bardzo dobrze odpowiedziałeś królu! Przed jednością nic nie ma. Przed Bogiem nic 

nie było, Bóg jest na początku” – mówił pasterz. Odpowiedź spodobała się królowi 

bardzo. Dlatego powiedział do niego: „Dam ci wiele podarków, uczynię cię bogatym 

człowiekiem, jeśli odpowiesz mi na moje trzecie pytanie: co robi Pan Bóg?”  

Pasterz spostrzegł, że serce króla stało się czułe. „Dobrze” – powiedział – 

„odpowiem ci na twoje trzecie pytanie”. „W tym celu musimy jednak na jakiś czas 

zamienić nasze szaty. I król odłożył oznaki swojej królewskiej władzy, i ubrał się w 

odzienie pasterza”. Pasterz w tym samym czasie przebrał się za króla i zasiadł na tro-

nie. „Widzisz, królu” – powiedział – „to właśnie czyni Pan Bóg: jednych podnosi do 

godności, drugich strąca z wysokości”. Ostatnie słowa tego prostego pasterza sprawi-

ły, że król poznał samego siebie i pełen radości zawołał: „Dostrzegam teraz Boga w 

moim życiu!” 

(Autor nieznany – zebrał ks. Antoni Wac). 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 24. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: we wtorek święto 

św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, w czwartek wspomnienie 

świętych męczenników Andrzeja Kim Teagon, prezbitera, Pawła Chong Ha-

sang i Towarzyszy, w piątek święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, w 

sobotę wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy. 

 

2.  Za tydzień w niedzielę składka do puszek dla wyjeżdżających do 

Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Szczegóły dystrybucji zebranych przez 

młodych pieniędzy na stronie internetowej parafii.  

 

3. Również w najbliższą niedzielę młodzi z oazy podczas Mszy św. o 

9.00, 10.30 i 20.00 złożą świadectwo o pracy wspólnoty i zachęcą chętnych do 

udziału w spotkaniach. 

 

4. Spotkanie kręgu biblijnego we wtorek o 20.15 w bibliotece parafial-

nej. 

5. W czwartek Nowenna Jubileuszowa z okazji 100. rocznicy odzyska-

nia przez naszą Ojczyznę niepodległości. O godz. 17.45. różaniec prowadzony 

przez Róże Różańcowe, o 18.30 Msza św. w intencji Ojczyzny. 

 

6. Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III SP przygotowujących się I 

Komunii Św. w piątek o godz. 19.15 w kaplicy Matki Bożej.  

 

7. Również w najbliższy piątek  o godz. 19.15 rozpocznie się w Bożym 

Młynie cykl comiesięcznych spotkani z Panią dr Anną Wajdą pt.: „Kulturowe i 

przyrodnicze tło Biblii”. Serdecznie zapraszamy.  

 

8. Biblioteka parafialna czynna jest w niedzielę w godz. 11.30 – 12.00. 

 

9. Zapisy na pielgrzymkę do Torunia, która odbędzie się w dniach 22 – 

23 września w zakrystii. 

 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefana Krawczyka i śp. 

Stanisława Malotę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


