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XXIII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 9,13-18b
Prawdziwa mądrość
Czytanie z Księgi Mądrości
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników
i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne
ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy
tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod
ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż
poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości,
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak
ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich
Mądrość. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 90,3-4.56.12-13.14 i 17
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.
DRUGIE CZYTANIE Flm 9b-10.12-17
Wszyscy są braćmi
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Filemona
Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za
Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest
serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go
trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał
mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego
bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie
jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem
po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go
odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz
więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego.
Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej
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dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu.
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną,
przyjmij go jak mnie. Oto Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 14,25-33
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być
uczniem Jezusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i
rzekł do nich: „Jeśli kto 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 nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków,
czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.
Albo który 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, kto nie
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem”. Oto słowo Pańskie.
Pn 1 Kor 5,1-8 Ps 5 Łk 6,6-11 /Wt 1 Kor 6,111 Ps 149 Łk 6,12-19 /Śr Mi 5,1-4a Ps 96 Mt
1,1-16.18-23 /Cz 1 Kor 8,1b-7.10-13 Ps 139
Łk 6,27-38 /Pt 1 Kor 9,16-19.22-27 Ps 84 Łk
6,39-42 /So 1 Kor 10,14-22 Ps 116 Łk 6,43-49
/Ndz Wj 32,7-11.13-14 Ps 51 1 Tm 1,12-17 Łk
15,1-32.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 5.09. – 23 niedziela zwykła
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich (5
greg.).
7:00 + Halinę, Mariana, Józefę, Benedykta i
Edwarda Ciesielskich, Józefę i Michała Wojdów.
8:30 + Stanisława Orła.
10:00 + Marię Sierpińską (im.), Mieczysława
Sierpińskiego, Józefa i Małgorzatę Sokolików.
11:30 + Bronisława Zalewskiego (im.), rodziców Stanisława, Józefę, Andrzeja i Zygmunta
Kosieradzkich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Alicję (10 r. śm.)
18:00 + Mariannę, Andrzeja, Bolesława, Janinę, Jadwigę, Józefa, Anastazję i Danusię z
rodziny Drągów i Charchułów.
Poniedziałek 6.09.
6:30
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 6).
7:00 + Bożenę Sadolewską.
8:30 + Mariannę, Szymona, Józefa, Tadeusza, Stefanię, Kazimierę z rodz. Rosów, Natalię Zacharzewską, Jana Posima.
18:00 + Jadwigę (6 r.śm.) i Tadeusza Przywózkich.
Wtorek 7.09. – Bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera
6:30
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 7).
7:00 + Bożenę Sadolewską.
8:30
18:00 + Czesława Belkę (21 r. śm.), r-ców
Zofię i Aleksandra Belków oraz Marię Belka;
Helenę i Grzegorza, Tadeusza i Helenę oraz
Kazimierę Paduchów.
Środa 8.09. - NARODZENIE NAJŚW. MARYI
PANNY
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 8).

7:00 + Józefa Bazylczyka, Aleksandrę i Antoniego Bonderów, Tadeusza Połosaka.
7:00 + Mariannę i Marcina Lasotów oraz córki Stanisławę i Leokadię.
8:30 + Andrzeja i Bolesława Nojków, cr. Ciborków i Nojków.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
O zdrowie dla Krzysia. O zdrowie duszy i ciała
dla Katarzyny.
+ Lucjana Ciechowskiego i jego rodziców.
+ Marię Konieczną (3 r. śm.). + Michalinę
Surgit (1 r. śm.). + Marię Sierpińską (im.). +
Mariannę Krogulską. + Danutę Wielkopolanin
(po pog.).
Czwartek 9.09.
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 9).
7:00 + Bożenę Sadolewską.
7:00 O powołania do Zgr. SS Dominikanek.
8:30
18:00 O ł. Boże dla Aleksandry i Karola w 5
r. ślubu.
Piątek 10.09.
6:30 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 10).
7:00 + Klarę i Józefa Filochowskich (5 r.
śm.).
8:30 Dz.-bł. w 6 r. ślubu Agnieszki i Arkadiusza z prosba o bł. dla Jubilatów i synka
Tadzia.
18:00 + Pawła Stefaniuka (9 r. śm.), Eugeniusza, Katarzynę, Stanisława, Cr. Nowosielskich, Kabatów i Lechów, Adelę Chmielewską, Annę Jańczuk.
Sobota 11.09.
6:30 Dz.-bł. w 6 r. ślubu Elżbiety i Marcina
z prośbą o wszelkie łaski dla dzieci Bartka i
Jakuba.
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 11).
7:00 + Marię (1 r. śm.) i Wiesława Szumidło.
7:00 + Aleksandrę Buż-Borowiec (4 r. śm.)
7:00 Za misje i misjonarki Zgr. SS Dominikanek.

8:30 + Henrykę Śliwę (9 r. śm.).
18:00 Ślub: Paweł Pietraszuk – Ilona Król.
Niedziela 12.09. – 24 niedziela zwykła.
7:00 + Marka i Mariana Strzemińskich
(Gr. 12).
7:00 + Zofię i Józefa Zdrajkowskich.
8:30 + Stanisława Kołodzieja (10 r. śm.), Stefanię i Marcina Piętków.
10:00 + Jana, Janinę i Mariannę Kondejów.
11:30 + Jana Gąsiorowskiego i jego rodziców.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII – o bł.
Boże dla Marii Piotrowskiej.
18:00 Dz.-bł. w 59 r. ślubu Ireny i Zbigniewa
Drągów z prośba o bł. boze dla małżonków,
dzieci, wnuków i prawnuków.

Ogłoszenia duszpasterskie
05.09.2010. 23 Niedziela zwykła

wJezus zapowiedział nam dziś konieczność dźwigania Jego krzyża. Nie
zawsze jest to krzyż cierpienia i krwi,
najczęściej jest nim codzienne zmaganie
z obowiązkami. Przyjmując dziś Komunię Świętą, otrzymaliśmy ważne wsparcie na tej drodze. W naszej ziemskiej
wędrówce nigdy nie jesteśmy sami, ale
że ciągle towarzyszy nam Ten, który do
końca nas umiłował.
wDziękujemy wszystkim za udział w
Sumie Odpustowej i Festynie Rodzinnym. Mimo zmiennej pogody festyn
cieszył się dużą popularnością. Bóg
zapłać wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie i przeprowadzenie tego
dzieła.
wTaca w dniu dzisiejszym jest przeznaczona na fundację pomnika Sługi
Bożego Jana Pawła II.

wDzisiaj I niedziela miesiąca: po
Mszy św. o godz. 13.00 adoracja Najśw.
Sakramentu, procesja i spotkanie Kół
Żywego Różańca, a o godz. 17.00 w
salce na plebani spotkanie dla rodziców
i rodziców chrzestnych przed chrztem
dzieci.
wRozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Zainteresujmy się, czy nasze
dzieci i młodzież sumiennie korzystają z
katechizacji szkolnej oraz czy wyspowiadały się rozpoczynając nowy rok nauki.
wW środę, 8 września będziemy obchodzili święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Uczcijmy urodziny naszej
Matki modlitwą i uczestnictwem we
Mszy Świętej. Święto to jest też okazją
do specjalnej modlitwy matek i w intencji matek z naszej wspólnoty. Oby
wszystkie matki, wychowujące małe i
duże dzieci, a także te spodziewające się
narodzin potomstwa, zawsze były blisko
Maryi – najlepszej z matek.
wPrzypominamy, że w naszym kościele codziennie są odprawiane Msze
św. o godz. 6.30, 7.00, 8.30 i 18.00.
W każdym tygodniu są też trzy adoracje Najśw. Sakramentu: w poniedziałki i czwartki pół godziny po Mszy św.
o godz. 8.30 i w piątki w godz. 17.00
– 18.00.
wJednodniowa pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do Częstochowy
- 11 września (w sobotę) – będą dwa
autokary, jeszcze można zapisywać się
w zakrystii lub w kancelarii. Wyjazd o
godz. 5.30, koszt 35 zł/os.

wW tym tygodniu wypadają imieniny ks. Jacka. Zapraszamy do modlitwy
w jego intencji w najbliższą sobotę o
godz. 7.00.
wPielgrzymka Rowerowa do Sanktuarium w Wąwolnicy (MB Kębelskiej)
odbędzie się w dniach 17-19 września.
Więcej informacji na stronie internetowej parafii.
wSpotkanie organizacyjne dla osób
wyruszających na Pielgrzymkę do Włoch
odbędzie się 12 września (w Niedzielę)
o godz. 17:00 w salce na plebanii.
wZapraszamy do udziału w Światowych Dniach Młodzieży, organizowanych przez papieża Benedykta XVI,
które odbędą się w sierpniu 2011 roku
w Madrycie (Hiszpania). Spotkanie dla
osób zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 16 września (czwartek) o godz.
19:00 w salce na plebanii. Więcej informacji na ulotkach i na stronie internetowej parafii.

W tym tygodniu patronują nam:
7 IX – św. Melchior Grodziecki (15821619), pochodzący z Cieszyna jezuita,
męczennik, który zginął podczas prześladowania katolików w Czechach (wspomnienie obowiązkowe);
9 IX – bł. Aniela Salawa (1881-1922),
świecka służąca, tercjarka z Krakowa,
człowiek gorliwej modlitwy i umartwienia (wspomnienie obowiązkowe).

POSTAWIĆ WSZYSTKO
NA JEDNĄ KARTĘ

Jak decydował Jezus? Poszedł na całość. Najpierw w głoszeniu Ewangelii. Zaniósł ją najuboższym, odepchniętym, pogardzanym. A nie jest
łatwo właśnie tam pójść – bo i wrócić stamtąd
nie jest łatwo. Zresztą, On wracać nie chciał.
Owszem, stawał przed bogatymi, szanowanymi,
uczonymi i znanymi ludźmi. I mówił im prawdę
– igrając nieraz z losem. Bo prawda, którą głosił
nie była im wygodna. I ton, jakim mówił nie był
tonem pochlebcy: „Biada wam!...” – wołał (Mt
23, 13nn). Jego słuchacze nie wiedzieli, jak daleko posunie się w prowokowaniu losu, w drażnieniu przeciwników, w braku ostrożności wobec
wrogów. Nie robił tego ani z próżności, ani z
chęci popisywania się, ani z bezmyślności. Motyw miał jeden: wierność prawdzie i dobru. My
wiemy, że ta wierność zaprowadziła Go na krzyż.
Gdy zatem odczytujemy słowa wypowiedziane w
przeznaczonym na dziś fragmencie Ewangelii,
wiemy, że to więcej niż słowa. Tak przemawia
całe Jego życie: Kto nie nosi swego krzyża, a
idzie za mną, ten nie może być moim uczniem.
Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co
posiada, nie może być moim uczniem.
Porównał Jezus decyzje naszego życia do podejmowania wojny, do rozpoczynania budowy.
Takie wyliczenia i prognozy muszą być ostrożne
– powiada Ten, który ostrożny wcale nie był. I
każe iść na całość, każe postawić wszystko na
jedną kartę. Bo On wie, że ta karta wygrywa.
Zawsze. Karta wiary. Ten sam motyw brzmi w
pierwszym czytaniu: Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne – pisze starożytny Mędrzec – bo śmiertelne ciało przygniata
duszę i ziemski przybytek obciąża umysł lotny...
Nasze, czysto ludzkie przewidywania są zwykle
nazbyt ostrożne. I zbyt często liczymy na ślepy
traf, na przypadek, na ów los na loterii. Wszelako w Bożej grze nie ma przypadków, nie ma
losów. Jest pewność nagrody. Bo jest pewność
wiary. A stawką w tym Bożym igrzysku jest cała
wieczność, szczęście i radość bez granic. Dlatego
święci – ludzie wytrwałej wiary – stawiali wszystko
na tę jedną kartę.
Ojciec Horak

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