
INTENCJE MSZALNE od 19 do 25 września 2022 
 PONIEDZIAŁEK, 19.09.2022 
  7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 19 
       2. + Zbigniew ROMAN od Barbary i Beaty WOJTASZEK 
 3. + Małgorzata ŁOZIŃSKA 
  7.30 + Maria i zmarli z rodziny  
18.30 + Zygfryd MOTYKA 
 WTOREK, 20.09.2022 
  7.00 + Wacław ŻABA od rodziny FIOŁKÓW 
  7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 20 
18.30 + Mieczysław DZIEDZIC w 15. rocznicę śmierci  
  Święto Świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty, ŚRODA, 
21.09.2022 
  7.00 1. ++ Sabina Jabłońska, zmarli mąż i syn; 2. + Antonina DĘBSKA 
  7.30 + Julian JARZĄBEK 
18.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 21 
 CZWARTEK, 22.09.2022 
  7.00 1. + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 22 
 2. + Janina ZAWIŁO od koleżanek wnuczki Magdaleny MAZUR z 
 Oddziału Torakochirurgii szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie 
  7.30 ++ Zdzisław i Zofia CHŁOPEK w 26. i w 11. rocznicę śmierci 
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże, 
opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Ojca Pio dla członkiń róży VIII 
 PIĄTEK, 23.09.2022 
  7.00 1. + Zofia WAJDA w 3. rocznicę śmierci; 2. + Jacek ZYDROŃ od żony  
 3. + Jan ZAKRZEWSKI od Jadwigi ZIĘTARA z rodziną 
  7.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 23 
18.30 ++ rodzice, teściowie, Edward, Wojciech, Konrad, Miron  
 SOBOTA, 24.09.2022 
  7.00 1. + Saturnin; 2. + Jacek ZYDROŃ od chrześnicy z rodziną  
  7.30 + Wacław ŻABA od rodziny GAWORÓW 
18.30 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 14 
26. NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.09.2022 
  7.30 + Stanisław KOZAK 
  9.00 + Józef KAZIRÓD w 6. rocznicę śmierci  
10.30 + Bronisława (ona) GAWLIK w 24. rocznicę śmierci  
12.00 + Andrzej BIAŁKO – Msza św. gregoriańska 25 
13.15 ++ Zofia, Czesław, Arkadiusz AMBROZIAKOWIE 
17.00 ++ Anna URBUŚ w 25. rocznicę śmierci, Janina i Władysław PACHACZ, 
Janina i Albin KOZŁOWSCY 
18.30 ++ Zofia SYRDA, mąż Stanisław  
20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA 25. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  / Łk  16,10-13/ 
 

 Jezus powiedział do uczniów: Kto w bardzo małej sprawie jest 
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu 
niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe 
dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż 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!» 
 
 

REFLEKSJA 
 

 Po raz kolejny Jezus porównuje królestwo Boże do ziemskich bogactw, 
świadomy tego, jak bardzo nasze ludzkie serca przywiązane są do rzeczy 
materialnych, do mamony. Wyjaśnia nam więc prawdę o bezcennym bogactwie, 
jakim jest Boża miłość, używając środków na naszą miarę, posługując się 
obrazami, które łatwo zrozumiemy. To pokazuje głęboką prawdę o tym, że On 
jako jedyny rozumie nasze ludzkie serca i nie oskarża za chciwość, lecz 
wykorzystuje tę słabość, aby wzbudzić w nas pragnienie czegoś większego, 
bezcennego, świętego. Niczym dobry ojciec, który znając pasje swojego dziecka, 
wykorzystuje je, by się do niego zbliżyć.  
 Decyzja o wyborze pomiędzy dobrami tego świata a miłością przychodzi 
później, możliwa jest jednak dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, jaką pustkę niesie 
bogactwo i jaką pełnię przynosi relacja z Bogiem. 
 



DEKALOG -  NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA cz. 2 

 
 Dlaczego prawda wymaga dyskrecji? Przekaz prawdy wymaga 
roztropności i musi wypływać z miłości. Często prawda stosowana jest jako broń 
i zamiast budującej ma siłę niszczycielską. Przy przekazywaniu informacji 
należy pamiętać o „trzech sitach" Sokratesa: Co jest prawdziwe? Co jest dobre? 
Co jest konieczne? Dyskrecja jest również pożądana przy tajemnicach 
służbowych. Należy je zachowywać poza ściśle określonymi wyjątkowymi 
przypadkami. Winny staje się ten, kto upublicznia poufne informacje, objęte 
klauzulą tajności. Wszystko to, co się mówi, musi być prawdziwe, ale nie 
wszystko to, co jest prawdziwe, trzeba powiedzieć.  
 Jak tajna jest tajemnica spowiedzi? Tajemnica spowiedzi jest święta. 
Nie wolno jej złamać choćby z najbardziej ważnego powodu. Nawet w 
przypadku najcięższych przestępstw kapłanowi nie wolno zadenuncjować 
penitenta. Ma jedynie możliwość odmówić udzielenia rozgrzeszenia, jeżeli 
spowiadający nie zgłosi się na policję. Nawet drobnostek ze spowiedzi dziecka 
kapłanowi nie wolno zdradzić, choćby go torturowano.  
 Jaka etyczna odpowiedzialność spoczywa na środkach masowego 
przekazu? Nadawcy ponoszą odpowiedzialność wobec odbiorców. Przede 
wszystkim muszą informować rzetelnie. Zarówno dociekania odnośnie stanu 
rzeczy, jak też upublicznienie zdobytych informacji muszą respektować prawa i 
godność człowieka. Środki społecznego przekazu powinny przyczyniać się do 
budowania sprawiedliwego, wolnego i solidarnego świata. W rzeczywistości 
jednak nierzadko same używane są jako oręż w sporze ideologicznym albo ich 
dysponenci, pragnąc dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców (udziały 
procentowe w rynku), rezygnują z etyki i czynią z mediów zwodziciela 
uzależniającego ludzi. 
 Jakie niebezpieczeństwo niosą media? Wielu ludzi, a zwłaszcza 
dzieci, uważa za rzeczywiste to, co widzą w mediach. Nadto gdy ze znaczkiem 
rozrywka promuje się przemoc, aprobuje się antyspołeczne zachowanie i 
banalizuje się ludzką seksualność, wówczas grzeszą zarówno osoby 
odpowiedzialne za media, jak również instancje kontrolne, które powinny 
interweniować w takich przypadkach. Osoby pracujące w mediach muszą 
zawsze mieć świadomość, że ich działania powinny mieć walor wychowawczy. 
Młodzi ludzie powinni wciąż badać, czy potrafią korzystać z mediów w wolności 
i z krytycznym dystansem, czy też już są uzależnieni od pewnych środków 
przekazu.  
 Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoją duszę. Kto konsumuje 
serwowane przez media: przemoc, nienawiść i pornografię, ten duchowo i 
mentalnie tonie, czyli szkodzi sobie.  

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
NA 25. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś w naszym kościele wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu 
Młodych zbierają ofiarę do puszek na potrzeby wolontariatu.  
 We wtorek wspomnimy świętych męczenników koreańskich, w środę 
święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty, w piątek św. ojca Pio z Pietrelcicny, 
prezbitera.  
 2. Gościem najbliższego spotkania Kręgu Biblijnego będzie biblista, ks. 
dr Roman Mazur, salezjanin. Z nim zapraszamy na wstęp do Ewangelii św. 
Łukasza w najbliższy wtorek, 20 września o godzinie 19.30 w bibliotece 
parafialnej.  
 Zapraszamy również na wykład biblistki, dr Anny Wajdy pt: Prolog 
Ewangelii wg św. Jana - wprowadzenie czy streszczenie otwierający tegoroczny 
cykl wykładów. Zapraszamy w środę, 21.09 o godz. 19.00 do Bożego Młyna. 

3. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Manus Domini zaprasza do 
udziału w Seminarium Odnowy Wiary które rozpocznie się w czwartek, 22 
września br. Mszą św. wieczorną o godzinie 18.30. Szczegóły na plakatach, 
ulotkach i na stronie internetowej parafii.  

4. Jutro spotkanie zelatorów Żywego Różańca w bibliotece parafialnej 
o godzinie 17.00 a w najbliższą sobotę 13. Pielgrzymka Żywego Różańca do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i okazja do diecezjalnego 
dziękczynienia za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot, założycielki Żywego 
Różańca.   

5. Trwa ostatni tydzień zgłaszania kandydatury reprezentantów 13 
rejonów do rady parafialnej drugiej kadencji. Zgłoszenia przyjmuje 
urzędujący proboszcz parafii osobiście, telefonicznie w godzinach 
urzędowania kancelarii w poniedziałki i w czwartki lub mailowo. 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów do niedzieli 25 września 
włącznie. Więcej szczegółów na stronie internetowej parafii. Prosimy o 
modlitwę w intencji formowania i pracy rady parafialnej w drugiej kadencji.  

6. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyrzeczenie sierpniowej 
abstynencji od alkoholu. W gablotach parafialnych prezentujemy kontakt dla 
uzależnionych z grupami wsparcia anonimowych alkoholików, działającymi 
w Krakowie. Przez abstynencję wielu zmierzamy do trzeźwości wszystkich.  

7. Mężczyzn w wieku od 25 do 65 lat zachęcamy do udziału w kolejnej, 
siedemnastej edycji sześciomiesięcznego kursu dla nadzwyczajnych szafarzy 
komunii św. Szczegóły na stronie internetowej parafii. Zainteresowanych 
zapraszamy w celu rejestracji do kancelarii parafialnej w godzinach 
urzędowania. Polecamy również rozmowę z czterema nadzwyczajnymi 
szafarzami posługującymi w naszej parafii.  

8. Za tydzień zaprzyjaźnieni pszczelarze zapraszają do stoiska 
miodowego.  


