
INTENCJE MSZALNE od 5 do 11 września 2022 
 PONIEDZIAŁEK, 5.09.2022 
  7.00 1. o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. 
 Grzegorza KOTALI z okazji imienin od Parafian 
 2. + Zbigniew ROMAN od brata Eugeniusza z żoną 
 3. o błogosławieństwo Boże i zdrowie w nowym roku szkolnym dla 
Oliwki i Emilki 
  7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 5 
18.30 + Stefan 
 WTOREK, 6.09.2022 
  7.00 ++ Julia, Alicja, Sylwester SOKOŁOWSCY 
  7.30 + Halina MILLER 
18.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 6 
 ŚRODA, 7.09.2022 
  7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 7 
 2. + Maria BIELA od chrześnika Wiesława SZOSTAK z rodziną 
  7.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marianny  
18.30 W intencjach Rodziny Radia Maryja 
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, CZWARTEK, 8.09.2022 
  7.00 1. Józefa (ona) GURGUL; 2. + Maria BIELA od siostry z mężem 
  7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 8 
18.30 + Wacław ŻABA od rodziny MAŁKÓW 
 PIĄTEK, 9.09.2022 
  7.00 1. ++ Józef BRZOSKWINIA, syn Jerzy; 2. + Maria BIELA od siostry z 
 mężem; 3. +Maria TYLEK od syna Krzysztofa z rodziną 
  7.30 ++ Ludwika i Jan ZAWITOWSCY, zmarli z rodziny 
18.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 9 
 SOBOTA, 10.09.2022 
  7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 10 
 2. + Maria BIELA od Karola z rodziną 
  7.30 + Aleksander GAWRON 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Katarzyny i 
Janusza w 30. rocznicę małżeństwa oraz dla Ich rodziny 
 24. NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.09.2022 
  7.30 O łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii BRANDYS 
  9.00 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 11 
10.30 ++ Maria i Józef GRZESIAK 
12.00 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Zofii i Mieczysława 
WARZYBOKÓW w 55. rocznicę ślubu 
13.15 + Longina (ona) w 18. rocznicę śmierci;   17.00 Za Parafian 
18.30 + Józef BRZUCHACZ w 11. rocznicę śmierci 
20.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i zdrowie w 18. rocznicę urodzin 
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EWANGELIA NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  /Łk 14, 25-33 / 
 

 Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś 
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 
dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 
 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie 
zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 
 Albo jaki 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, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem». 
 

REFLEKSJA 
 

 Kluczem do zrozumienia dzisiejszych słów Jezusa jest słowo bardziej. 
Bardziej miłować. Wynika z niego wyraźnie, że wezwani jesteśmy do tego, by 
kochać ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, chodzi jednak o to, by zawsze 
bardziej kochać Chrystusa. To znaczy: nie złamać pierwszego przykazania. Nie 
uczynić sobie z najbliższych bożka, który przysłoni nam Boga prawdziwego. 
 Bardziej miłować Chrystusa to także jedyna recepta na prawdziwą, 
wierną, mądrą, dającą wolność miłość wobec najbliższych. Jeżeli nie będziemy 
bardziej kochać Boga, to nasza miłość do ludzi łatwo przerodzi się w egoizm, 
zawłaszczanie, krzywdę. Owo kochanie Boga bardziej jest więc jedynym 
gwarantem prawdziwej miłości wobec tych, których chcemy kochać pięknie tu, 
na ziemi. 

 



DEKALOG – NIE KRADNIJ, cz. 2 
 

 Przywłaszczenie sobie własności intelektualnej jest kradzieżą. Nie 
tylko plagiat jest kradzieżą. Kradzież własności intelektualnej zaczyna się od 
odpisywania w szkole, nielegalnego ściągania danych z Internetu, sporządzania 
niedozwolonych kopii względnie przerzucania skradzionych kopii na inne 
nośniki, a kończy się na handlowaniu skradzionymi koncepcjami i ideami. 
Każde przejęcie cudzej własności intelektualnej wymaga pozwolenia i uiszczenia 
odpowiedniej opłaty względnie wymienienia udziału intelektualnego inicjatora 
w nowo powstałym dziele.  
 Sprawiedliwość wymienna określa, że gdy jedna osoba ma prawo do 
jakiegoś dobra, druga powinna dać coś w zamian. Sprawiedliwość społeczna 
wymaga, by prawa własności były zachowane, długi zapłacone, dobrowolnie 
podjęte zobowiązania dotrzymane, wyrządzone szkody zrekompensowane, a 
skradzione dobro zwrócone.  
 Chrześcijanin może inwestować na giełdzie lub przez Internet, 
tylko jeśli mądrze gospodaruje własnymi lub powierzonymi pieniędzmi i nie 
występuje przy tym przeciw innym moralnym przykazaniom. Inwestowanie na 
giełdzie staje się nieetyczne wówczas, kiedy sięga się po nieczyste środki; kiedy 
interes naraża na szwank byt własny lub innych osób, zamiast go zapewniać; 
kiedy inwestowanie, podobnie jak w przypadku gier losowych, nabiera 
charakteru nałogu.  
 Wandalizm i umyślne niszczenie przedmiotów w przestrzeni publicznej 
i dobra wspólnego są formami kradzieży i muszą być zrekompensowane. 
 Zakłady i gry losowe są wtedy nieetyczne, gdy gracz naraża na szwank 
swoje utrzymanie. Jeszcze gorzej jest wówczas, gdy wystawia innych ludzi na 
ryzyko utraty niezbędnych do życia funduszy, zwłaszcza zaś tych, którzy 
powierzeni są jego opiece. Postępowaniem niezwykle niemoralnym jest 
inwestowanie potężnych sum w zakładach, podczas gdy innym brakuje środków 
na artykuły najpotrzebniejsze. Zakłady i gry losowe mogą uzależnić i zniewolić 
człowieka.  
 Żadnego człowieka czy jego części nie wolno sprowadzić do roli 
towaru ani też sam człowiek nie może się uczynić towarem. Sprzedaż i kupno 
ludzi, z czym mamy dzisiaj do czynienia nie tylko w przypadku prostytucji, są 
aktami w najwyższej mierze niegodziwymi. W handlu organami, embrionami w 
biotechnologii, w handlu dziećmi w celach adopcyjnych, w prostytucji - 
wszędzie wciąż na nowo występuje odwieczna niesprawiedliwość handlu ludźmi 
i niewolnictwa. Ludzie zostają ograbieni ze swojej wolności, godności, władzy 
samostanowienia, wręcz z własnego życia. Sprowadza się ich do roli 
przedmiotu, na którym właściciel może zarabiać pieniądze.  

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 

1.  W czwartek Święto Narodzenia NMP, w piątek wspomnienie bł. 
Anieli Salawy i okazja do modlitwy za jej przyczyną w stulecie jej śmierci. 
Odpust w parafii ks.ks. Misjonarzy przy Alei Kijowskiej w najbliższą niedzielę 
z sumą odpustową o godzinie 12.00. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 12. 
Tydzień Wychowania.  

2. Wszyscy którzy przekazali ofiary na wakacyjny obóz wspólnoty 
niepełnosprawnych Agape mogą się czuć adresatami pozdrowień, które 
otrzymaliśmy na adres parafii. Nadawcom pozdrowień dziękujemy za pamięć 
o nas podczas wakacyjnego wypoczynku.  
 3. Do wieczora w najbliższy czwartek trwają zapisy pielgrzymów 
Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd w 
niedzielę, 11 września o godzinie 7.00. Koszt 10 PLN od osoby dorosłej. Nieletni 
uczestniczą w przejeździe darmowo. Zapisy w zakrystii. Program na plakatach.  
 4. Krąg biblijny prowadzony przez ks. Kacpra kontynuuje spotkania we 
wtorki o godzinie 19.30 rozważając Ewangelię według św. Łukasza.  
 5. Chłopców z klas szkoły podstawowej, którzy chcieliby zostać 
ministrantami i otrzymać błogosławieństwo do tej posługi zapraszamy na 
spotkanie informacyjne, najlepiej z rodzicem, w piątek o godzinie 17.00, w Sali 
nr 5. Jeśli komuś nie odpowiadałby ten termin, prosimy zgłosić kandydaturę 
mailowo do skrzynki parafialnej lub telefonicznie, w godzinach urzędowania 
kancelarii.  
 6. Otwieramy dziś księgę intencji na 2023 rok. Rezerwacji terminów bądź 
zamawiania Mszy św. dokonujemy w zakrystii po każdej Mszy św. i w kancelarii 
parafialnej w godzinach urzędowania. W tygodniu odprawiania Mszy św. można 
sprawdzić jej brzmienie w gablocie parafialnej, we Wspólnocie i na stronie 
internetowej parafii. Rezerwacji należy dopełnić najpóźniej na tydzień przed 
terminem odprawienia. W przeciwnym wypadku anulujemy rezerwację i 
odprawimy Mszę św. w innej intencji.  
 Dziękujemy wszystkim wiernym za to, że uczestnicząc w Eucharystii, 
dbają o owoce duchowe sprawowania jej dla bliźnich, żywych i zmarłych.  

7. Kolejny raz przypominamy, że Dom Boży nie jest właściwym 
miejscem magazynowania makulatury. Na stronie internetowej parafii w 
zakładce Kancelaria i poradnie udzielamy porad co uczynić ze zużytymi, 
zniszczonymi dewocjonaliami i nieaktualnymi egzemplarzami prasy 
katolickiej. Prosimy nie zaśmiecać nimi świątyni.  

8. Anonimowemu sponsorowi dziękujemy za zakup rzutnika 
multimedialnego do sali studenckiej. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Janikowskiego. W 
Jego intencji jak również za ofiary wojen i nieszczęśliwych wypadków: 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 


