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XXI Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 66,18–21
Powszechność zbawienia
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich
znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i
Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej
sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą
chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich
waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją
świętą górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w
czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich
także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i
lewitów” – mówi Pan. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 117,1–2
Całemu światu głoście Ewangelię.
DRUGIE CZYTANIE Hbr 12,5–7.11–13 Tego
Pan miłuje, kogo karze
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Hebrajczyków
Bracia: Zapomnieliście o upomnieniu, które się
zwraca do was, jako do synów: „Synu mój, nie
lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy
On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo
karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z
wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego
by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie
nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak
przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon
sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe
ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady noga-
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mi waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był
raczej uzdrowiony. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 13,22–30
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go
zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu
wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie
wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić:
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach
naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze: »Powiadam
wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode
Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą
pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Oto słowo Pańskie.

Pn 2 Tes 1,1-5.11b-12 Ps 96 Mt 23,1.13-22
/Wt Ap 21,9b-14 Ps 145 J 1,45-51 /Śr 2 Tes
3,6-10.16-18 Ps 128 Mt 23,27-32 /Cz Prz
8,22-35 Ps 48 Ga 4,4-7 J 2,1-11 /Pt 1 Kor
1,17-25 Ps 33 Mt 25,1-13 /So 1 Kor 1,26-31
Ps 33 Mt 25,14-30 /Ndz Syr 3,17-18.20.2829 Ps 68 Hbr 12,18-19.22-24a Łk 14,1.7-14

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 22.08. – 21 niedziela zwykła
7:00 + Katarzynę i Tomasza Firląg, cr.
Majszczyków i Książków
8:30 + Janinę (23 r. śm.), Czesława, Bolesława i Stefana Krucz.
10:00 + Joannę Cudną (16 r. śm.), Annę i
Władysława Cudnych.
11:30 O Boże błog. dla Anny w rocz. urodzin.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Antoninę Ratkowską (13 r. śm.).
Poniedziałek 23.08.
7:00 + Hannę Kosecką
8:30 + Teresę Molasy (miesiąc po pogrzebie).
18:00 + Antoniego i Bronisławę Domaradzkich.
Wtorek 24.08.
7:00 + Bronisławę i Józefata Kajka.
8:30 + O zdrowie, bł. Boże i opiekę M Bożej
dla Artura Gągała w rocz. ur.
18:00 + Stefanię, Władysława, Józefa, Janinę i Antoniego
Środa 25.08.
7:00 Stanisława i Józefę Firlągów, cr. Firlągów, Józefa Chajdera i jego rodziców.
8:30 + Jadwigę Maserak (miesiąc po pogrzebie).
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
Dziękczynno – błag. w 25 r. ślubu pp. Grażyny i Dariusza Domańskich, o wszelkie
potrzebne łaski dla Jubilatów oraz dzieci
Macieja, Małgorzaty i Moniki.
O bł. Boże dla Mai w 2 r. urodzin.
W int. rozprawy – o sprawiedliwe załatwienie
+ Marię i Józefa Rechnio.
+ Zdzisława Taperka (1 r. śm.).
+ Ludwika Czajka.
+ Hannę Kosecką (1 r. śm.).

Czwartek 26.08. NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
7:00 + Krzysztofa Kondeja w 2 r. śm.
8:30 + Bolesława i Andrzeja Nojków, cr. Ciborków i Nojków.
18:00 + Leokadię i Bolesława Sternów.
Piątek 27.08. Św. Moniki
7:00 W int. Weroniki w 18 r. ur. o Boże błog.
dla niej i całej rodziny.
8:30 + Jana Karwackiego (miesiąc po śm.).
18:00 + Wandę Lech.
Sobota 28.08. Św. Augustyna, biskupa i
doktora Kościoła
7:00 + Władysława, Zofię i Kazimierza
Mroczków.
8:30 + Zygmunta Siwak i jego rodziców,
Władysława Komorowskiego i Marię Pawłowską.
16:00 Ślub: Zofia Piasecka – Paweł Parol.
17:00 Ślub: Beata Krzyszkiewicz – Artur
Niedziółka.
18:00 Ślub: Katarzyna Luterek – Dariusz
Tarkowski.
Niedziela 29.08. – 22 niedziela zwykła
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA NMP
Częstochowskiej
7:00 + Mieczysława i Danutę Wielkopolanin, Mariannę i Józefa Kublików.
8:30 Dz. – bł. w 40 r. ślubu pp. Marii i Mirosława z prośbą o wszelkie potrzebne łaski
dla całej rodziny.
10:00 Dz. – bł. w 27 r. ślubu pp. Antoniny i
Mieczysława z prośbą o wszelkie potrzebne
łaski dla całej rodziny.
11:30 Dz. – bł. w 58 r. ślubu pp. Józefy i Stefana Pielak z prośbą o błog. Boże i wszelkie
potrzebne łaski dla Jubilatów, dzieci, wnuków i prawnuków.
13:00 SUMA ODPUSTOWA Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Marię Schodowską w 12 r. śm.
18:00 Dz. – bł. w 27 r. ślubu pp. Antoniny i
Mieczysława z prośbą o błog Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

Ogłoszenia duszpasterskie 22.08.2010.
21 Niedziela zwykła
wCzy tylko nieliczni będą zbawieni?
– takie pytanie padło w dzisiejszej Ewangelii. Odpowiedź Jezusa wskazuje na to, że
owocem zbawienia będą mogli cieszyć się
ci, którzy podejmą trud przejścia przez ciasną bramę solidnej współpracy z łaską Bożą.
Kolejną „porcję” tej łaski otrzymaliśmy w
dzisiejszej Eucharystii. Zachowajmy ją i jak
najlepiej wykorzystajmy.
wKorzystajmy z otwartej tydzień temu
fotograficznej wystawy o Słudze Bożym Janie Pawle II. Zechciejmy też zostawić swój
„ślad” – zapis w księdze pamiątkowej wyłożonej z racji wystawy. Tak jak ogłaszaliśmy
tydzień temu otwarcie tej wystawy przy
naszym kościele przygotowuje nas do wielkiego wydarzenia, jakim będzie postawienie
na terenie przykościelnym figury – pomnika tego wielkiego Rodaka. Pragniemy w ten
sposób wyrazić naszą wdzięczność Bogu, za
Jana Pawła II i Jego pontyfikat, chcemy
uczcić naszego wielkiego Rodaka, chcemy
tu przyprowadzać dzieci, by przekazywać
im pamięć o papieżu – Polaku, chcemy
przy tej figurze modlić się o Jego rychłą
beatyfikację. Może ktoś mógłby wesprzeć
fundację większą ofiarą? – bardzo prosimy.
Ale też przewidujemy przeznaczenie tacy
z pierwszej niedzieli września na ten cel.
Chodzi o to, by każdy przez złożenie jakiegokolwiek datku mógł zrealizować potrzebę
swego serca, potrzebę uczczenia tego Wielkiego Papieża – Polaka. Pomnik sługi Bożego Jana Pawła II realizujemy w brązie (wg
rzeźby specjalnie dla nas przygotowanej),
gdyż ten materiał sprawdził się przez wieki.
Ma stanąć na niewielkim podwyższeniu, by
nasz umiłowany papież był dostępny, jak to
było za życia; by można było podejść, ucałować w pierścień … A może będzie to też

okazja, by jedna z ulic czy placów naszego
pięknego miasta otrzymała Jego imię?
wW czwartek 26 sierpnia będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Pani Jasnogórskiej,
której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu wieków. Jest ona patronką naszej parafii. Zgodnie z tradycją Uroczystość
Odpustowa zostaje przeniesiona na ostatnią
niedzielę sierpnia, czyli na za tydzień (29
sierpnia). Główna Msza św. – odpustowa
Suma zostanie odprawiona o godz. 13.00.
Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość
władze samorządowe, organizacje społeczne, poczty sztandarowe, wszystkich parafian
i gości. Po sumie w procesji wokół kościoła
będziemy chcieli podziękować za wszelkie
łaski otrzymane od Boga przez przyczynę
Maryi. Zapraszamy wszystkich do udziału
w procesji: Kościelną Służbę Porządkową,
panów do niesienia baldachimu i chorągwi,
siostry Żywego Różańca, bielanki, ministrantów – wszystkich. Po procesji nastąpi
odsłonięcie Figury Jezusa i Józefa, która w
ten sposób już na stałe znajdzie swoje miejsce przy kościele.
wPo procesji zapraszamy na festyn rodzinny. Przewidziano wiele atrakcji: występy
zespołów muzycznych, pokaz ratownictwa
drogowego, strażacką grochówkę, konkurs
ciast wypiekanych przez panie (i panów?),
zabawy organizowane przez harcerzy, inne
zabawy dla dzieci, m.in. pompowana zjeżdżalnia, kucyki, malowanie twarzy itp. Po
Mszy św. wieczornej (o godz. 19.00) wystąpi „Gwiazda Wieczoru” – zespół BENE, a
potem zabawa taneczna. Mamy więc prośbę, by już dzisiaj zarezerwować popołudnie 29 sierpnia – chcemy spotkać się po
odpustowych obchodach liturgicznych na
wspólnej zabawie.
wAle uwaga! Imprezy towarzyszące roz-

poczną się już 28 sierpnia. Harcerze przy
kościele rozbiją swój namiot, po sobotniej
Mszy św. wieczornej odbędzie się koncert
Szanty, a po nim ognisko harcerskie. Serdecznie zapraszamy.
Modlitwie Kościoła najbliższego tygodnia patronować będą:
we wtorek, 24 sierpnia, święty Bartłomiej, apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł
Ewangelię do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską;
w piątek, 27 sierpnia – święta Monika,
matka świętego Augustyna, która płakała nad
niewiarą swojego syna bardziej niż matka
płacze nad grobem swojego dziecka i wymodliła nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne
sprawy powrotu do Kościoła ludzi zaniedbujących życie duchowe.
w sobotę, 28 sierpnia – święty Augustyn,
Doktor Kościoła, jeden z największych umysłów naszej kultury, który przeszedł imponującą drogę do poznania Chrystusa.

ŚWIĘTA PUNKTUALNOŚĆ

Sądzę, że każdy z nas przeżył taki moment, kiedy dzieliły go tylko dwa kroki od drzwi do autobusu
i nie udało się wsiąść. Drzwi się zamknęły, autobus
odjechał. Boleśnie przeżywamy taki dramat, kiedy
przed nami zamknie drzwi pociąg ekspresowy, a
my mieliśmy w danym dniu pozałatwiać w Warszawie wiele spraw. Kiedyś obserwowałem, jak kobieta
rwała włosy na głowie, ponieważ przybyła za późno
na lotnisko, samolot do Stanów Zjednoczonych odleciał, a ona kupiła bilet za pożyczone pieniądze.
Są drzwi, które się przed nami zamykają. Spóźniamy się o sekundę, stoimy bezradni. Te zamykające się drzwi mają nam przypomnieć ewangeliczne
drzwi. Te jedne jedyne, do których nie możemy
się spóźnić. Na ziemi większość spóźnień można
nadrobić. Drzwi szczęśliwej wieczności zamykają się na zawsze. Na swoje życie trzeba patrzeć w

perspektywie tych ostatnich drzwi. Po drodze nic
nie jest ważne. Ważne jest, abyśmy się do nieba nie
spóźnili. Życie nasze zostało tak przez Boga zaprogramowane, że jeśli wykonamy dobro, którego On
od nas oczekuje, to zdążymy, to w tych drzwiach
zobaczymy kochającego Ojca. Jeśli po drodze do
tych drzwi zaczniemy marudzić i zatrzymywać się
przy innych sprawach, nie zaplanowanych przez
Boga, to się o te kilka sekund spóźnimy. Wtedy
będzie dramat. Warto spojrzeć na swoje życie z zegarkiem w ręku i odkryć, że człowiek, który uwierzył
Bogu, zna wartość czasu i punktualności. Życie w
świecie wiary to życie w świecie punktualności. Bóg
jest idealnie punktualny. Odkrył to św. Jan, który w
swojej Ewangelii kilkakrotnie mówi, że nie nadeszła
jeszcze albo już nadeszła godzina, mając na uwadze
godzinę wyznaczoną przez Boga. On odkrył, że życie w świecie wiary to życie w świecie punktualnej
współpracy z Panem Bogiem. Bóg jest punktualny.
On doskonale określił, co winniśmy wykonać za godzinę, za dwie, trzy, co dziś, a co jutro. I tak jest zaprogramowane całe nasze życie. Jeśli postępujemy
według Jego harmonogramu, to nasze życie układa
się cudownie w wielką harmonię.
Najgłębiej prawdę o drzwiach do domu Ojca niebieskiego przeżywają ci, którzy przeżyli rozstanie z
kochaną osobą, która przekroczyła te drzwi. Nie potrafili ani jej zatrzymać tu, ani razem z nią przekroczyć tego progu. Oni najlepiej wiedzą, że takie drzwi
są i że za nimi jest kochana osoba. Tęsknią do niej,
a życie ich na ziemi coraz bardziej się upraszcza,
choć dalej jest trudne i połączone z cierpieniem. Oni
jednak wiedzą, że wszystkie drzwi na tej ziemi, w
zestawieniu z tymi jedynymi, za którymi czeka kochająca ich osoba, są mało ważne. Bóg wielokrotnie
posługuje się takim bolesnym rozstaniem, abyśmy
wyprostowali ścieżki swojego życia, abyśmy odnaleźli ten właściwy kierunek — drzwi domu Ojca. Pomyślmy dziś o tych jedynych drzwiach, do których
nie możemy się spóźnić. Prośmy o łaskę wiecznego
szczęścia dla tych, którzy się już za nimi znaleźli.
Prośmy również, aby nikt z nas i naszych bliskich
do tych drzwi się nie spóźnił.
Ks. Edward Staniek

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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