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Słowo Boże 

1 czytanie (Mdr 9, 13-18)  

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 namiot obciąża rozum pełen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod 
ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś 
Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie 
miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość. 
 
2 czytanie (Flm 9b-10. 12-17) 

Najdroższy: 
Ja, 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, które noszę 
dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić 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 więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się 
poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 
 
Ewangelia (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, 

 

23. Niedziela 

Zwykła 

4.09. 

 

7.30 + Krystyna POPEK (od mieszkańców z ul. Kurozwęckiego)  

9.00 
+ Stefania, Stefan i syn Bronisław BLAŃDA 
(imieninowa)  

10.30 
O szczęśliwy przebieg operacji i dobre wyniki w 

leczeniu 

12.00 Za Parafian  

18.00 
Dziękczynna w 3 r. urodzin Filipa Góreckiego z prośbą o 

bł. Boże i opiekę MBNP dla niego i całej rodziny 

Poniedziałek – 

5.09 

7.00 + Krystyna POPEK (od córki Bogusławy z mężem)  

18.00 + Wacław SITEK 

Wtorek – 6.09 

7.00 + Krystyna POPEK (od córki Bogusławy z mężem) 

18.00 + Janina RUSIN 

I Środa – 7.09 

7.00 + Krystyna POPEK (od wnuka Łukasza) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek – 8.09 

7.00 + Krystyna POPEK (od wnuka Michała z żoną) 

18.00 + Emilia i Eugeniusz KUREK 

II Piątek – 9.09 

 

7.00 + Krystyna POPEK (od wnuczki Iwony z rodziną) 

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota – 10.09 

7.00 + Krystyna POPEK (od brata z rodziną) 

18.00 + Henryk SIKORA 

 

Niedziela 

Zwykła –  

11. 09. 

 

 

7.30 + Siostra Miriam PIOTROWSKA (od rodz. Skowron) 

9.00 + Marian ŁYKO w 11 r. ś. 

10.30 O Boże bł. i opiekę MBNP dla Jakuba w 13 r. urodzin 

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 Rez.  



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». 

 

Komentarz do Ewangelii 

Jezusowi chodzi oczywiście nie o nienawiść w sensie ścisłym, ale o to, byśmy potrafili 
zostawić wszystko, gdy gra się toczy o życie wieczne. Kto nie umie wyrzec się wszystkiego, 
kto swoją egzystencję opiera na ludziach, albo na tym, co posiada, ten nie może być 
uczniem Jezusa, bo nic z Jego nauki nie zrozumie. Jego nauka czyni człowieka niesamowicie 
mocnym, zdolnym stoczyć zwycięsko każdą bitwę ze złem. Jednak człowiek ten musi być 
wewnętrznie wolnym od wszelkich przywiązań do tego, co ziemskie. (deon.pl) 

 

ŚDM czyli Światowe Dni Młodzieży 

Czym są Światowe Dni Młodzieży? 

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy 
razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w 
jednym miejscu. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła 
Powszechnego, słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii 
oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. 

Gdzie się odbywają? 

Światowe Dni Młodzieży odbywają się co dwa-trzy lub cztery lata od 1986 roku. Od 20 lat 
przyjmuje się, że każde kolejne ŚDM, organizowane jest na przemian w Europie i innych 
kontynentach. Miejsce kolejnego spotkania ogłasza Papież w ostatnim dniu trwającego 
ŚDM, na tzw. Mszy posłania.  

Nadchodzące ŚDM 2023, odbędą się w Lizbonie. 

Kto jest organizatorem? 

Każda diecezja formuje swoje grupy na wyjazd na ŚDM. Jednak to Krajowe Biuro 
Organizacyjne z ks. dyr. Mariuszem Wilkiem na czele, we współpracy z zagranicznymi 
organizatorami koordynuje pielgrzymkę wszystkich Polaków na ŚDM. 
KRAJOWE BIURO ORGANIZACYJNE ŚDM 
Sekretariat Główny /siedziba Konferencji Episkopatu Polski/ 
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, 
tel. 22 530 49 31 
e-mail: biuro@sdm.org.pl 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

ODPUST PARAFIALNY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY  

 

 
- Dziś pierwsza niedziela miesiąca po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Po Mszy o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z bogatej oferty 

biblioteki parafialnej.   

- We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec w kościele, a w środę o godz. 18.00 

Msza św. z nowenną do MBNP  po nowennie spotkanie na plebani Duszpasterskiej Rady 

Parafialnej.  

- W pierwsze środy miesiąca pamiętamy o modlitwie przez wstawiennictwo św. Józefa.  

- W czwartek przypada święto Narodzenia NMP. W Polsce ten liturgiczny obchód 

nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi 

polecamy wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione 

owoce.  
- W II piątek miesiąca Msza Św. o godz. 18.00 ofiarowana jest za dusze czyścowe oraz za 

dusze wy-pominane w naszym kościele.  

- Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których 

można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. W naszej parafii działają:  schola 

dziecięca i młodzieżowa, Liturgiczna Służba Ołtarza, Oaza, Akcja Katolicka, Mężczyźni 

św. Józefa, Wspólnota Bliżej Boga, Koło Biblijne – serdecznie zapraszamy!   

- Pierwsza próba scholi dziecięcej odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 9.30 w salce 

za chórem. Zapraszamy dziewczynki i chłopców. 

- Spotkanie dla ministrantów w czwartek po Mszy Św. wieczornej mogą też zgłaszać nowi 

kandydaci. 

- Spotkanie Oazy w piątek po Mszy Św. wieczornej, zapraszamy wszystkich chętnych. 

- Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych za tydzień w niedzielę po Mszy Św. 
wieczornej.  

- W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.  

- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza sympatyków Akcji Katolickiej na swój 

Dzień Skupienia do sanktuarium w Czernej. Wyjazd z parkingu przed kościołem w dniu 

10.09. o godz. 10.00 (sobota)  W programie min.: Msza św.,  konferencja, droga krzyżowa. 

Zapisy chętnych do czwartku w zakrystii. 

- Od dzisiejszego numeru tygodnik „ Niedziela” razem z nowym pismem „ Bliżej Życia z 

Wiarą” kosztuje 10 zł. 

- (o 10.30 i 12.00) Po Eucharystii pani Dorota, nauczycielka języka będzie czekać przed 

kościołem na rodziców, którzy są zainteresowani by posłać swoje pociechy na zajęcia 

języka angielskiego.  
- Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów  

oraz szczególnej opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
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