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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 14,1.7-14  

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat  
spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść,  
gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię 
kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy 
od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu 
zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej; i spotka cię  
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go  
zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich  
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni  
nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ 
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy  
zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK  
6:30 + Aleksander Januszewski –  
miesiąc po śmierci 
7:00 O uratowanie małżeństwa i pomyślny 
przebieg sprawy dla Renaty 
18:00 + Jerzy Kocoł – 10 rocz. śmierci  
oraz rodzice: Antoni i Anna    Banaś 
 
30 SIERPNIA  - WTOREK  
6:30 + Andrzej Sawczuk – miesiąc po 
śmierci 
7:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, 
dary Ducha świętego dla Renaty z okazji 
urodzin 
18:00 + Feliks, Helena i Jarosław 
 
31 SIERPNIA - ŚRODA  
6:30 WOLNA INTENCJA 
7:00 WOLNA INTENCJA 
17:30 Nowenna do Matki Bożej 
18:00 W intencjach  z Nowenny 
 
1 WRZEŚNIA– CZWARTEK  
6:30 + Bronisław Błażewicz, Łucja, Adolf, 
Juliana, Wiktor, Tadeusz i Janina 
7:00 + Bronisława, Maria, Kazimierz,  
Anna, Jan i Romuald z rodziny  
Kondratowiczów 
8:00 Msza Święta na  rozpoczęcie roku 
szkolnego i katechetycznego 
18:00 + Mariusz Radomski – 
5 rocznica śmierci 
 
2 WRZEŚNIA - PIĄTEK 
6:30 + Czesław, Józefa, Mariusz, Robert i 
Marek oraz wszyscy zmarli z rodziny 
Domańskich i Semborskich 
7:00 + Franciszek Butajło – 2 rocz. śmierci, 
rodzice z obojga stron 

18:00 + Zygmunt Tomasiewicz, jego  
rodzice i rodzeństwo 
 
3 WRZEŚNIA – SOBOTA 
6:30 WOLNA  INTENCJA 
7:00 + Andrzej Stankiewicz –  
3 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron 
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Najświętszej dla Ojca Świętego, w 

intencji Radia Maryja, TV Trwam, naszej 

parafii i Ojczyzny 

 

4 WRZEŚNIA XXIII Niedziela Zwykła 

7:00 + Helena, Marian, Józef z rodziny  

Klimek, Paulina i Piotr Tokarczyk 

8:30 + Stefan Kobylański –  

13 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron 

oraz Marianna Wołos 

10:00 + Bronisława i Jan Obolewicz oraz 

Anna Anisimowicz 

11:30 + Elżbieta Frankiewicz – 8 miesięcy 

po śmierci 

13:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej dla Wspólnot Żywego 

Różańca i Franciszkańskiego Zakonu  

Świeckich oraz o łaskę zdrowia dla chorych 

z naszych wspólnot 

18:00 + Edwin Jabłoński – 1 rocznica 

śmierci 

 

  

 

 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 



Taca: Ofiary składane na tacę przeznaczamy na Seminarium Duchowne w Olsztynie. 

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Adam Wtulich i Stanisław Naływajko. 

Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy – wieczny  

odpoczynek racz im dać Panie… 

2. To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni,  

ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych  

obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym.  

3. W czwartek, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny.  

Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. Zapraszamy najmłodszych parafian, 

ich rodziców, nauczycieli i katechetów na Eucharystię o godz. 8:00, podczas której 

będziemy modlić się o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku.  

Błogosławieństwo przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów odbędzie się  

w następną niedzielę (4-go września) podczas Mszy św. o godz. 11:30. 

4. W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego zapraszamy 

uczących religii na spotkanie w domu parafialnym w sobotę na godz. 10:00. 

5. W pierwszy czwartek miesiąca - Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na modlitwę 

od godz. 17:00. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, poza modlitwą o nowe  

i święte powołania będziemy prosić za wszystkich, którzy rozpoczęli rok pracy  

i formacji oraz w intencji pokoju na świecie i tych, którzy oddali życie za Ojczyznę  

z racji przypadającej 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

6. W pierwszy piątek, zapraszamy do spowiedzi św. uczniów i dorosłych od godz. 

16:00. W sobotę Koło Radia Maryja zaprasza na modlitwę od godz. 17:00. 

7. Nauki przedślubne od września odbywają się w każdą niedzielę o godz. 16:00, w 

domu katechetycznym parafii św. Jerzego, ale poradnia małżeńska nadal jest czynna 

w naszym domu parafialnym w każdy czwartek od godz. 17:00 w sali nr 12. 

8. W miesiącu sierpniu w naszej parafii: ochrzczono 4 dzieci, zmarło 6 osób, 13 osób 

skorzystało w odzieży używanej, 20 rodzin złożyło ofiarę na potrzeby parafii.  

Za wszelką troskę o dobro naszej wspólnoty składamy serdeczne podziękowanie. 

9. Wszystkim obchodzącym imieniny i urodziny składamy najserdeczniejsze życzenia. 

 
 

BOGACZ DUCHOWY?       
 

„Nie Wobec spektakularnego charakteru 
różnych akcji i rozgłosu, który próbują 
zdobyć sobie  ludz ie  udający  
społeczników, a także hałasu, jaki towa-
rzyszy wszystkiemu, co chce się przebić, 
wielu wierzących pyta: co ja mogę zrobić 
dla ewangelizacji? W jaki sposób służyć  
Chrystusowi i Kościołowi, mając do  
dyspozycji „wdowi grosz”? Na te pytania 
otrzymujemy dziś odpowiedź: „Synu,  
z łagodnością wykonuj swe sprawy,  

a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował” (I czytanie). Chrystus uczy pokory. 
Świat zmieniają nie krzykacze, kolorowe reklamy, wielkie imprezy, ale święci,  
ludzie o wielkim duchowym formacie. Na wzór Chrystusa „cisi i pokornego serca”, 
zawsze i wszędzie będący sobą, żyjący według zasad ewangelicznych, modlący się 
„w swej izdebce”, ich „lewa ręka nie wie, co daje prawa”. Niestety, „na chorobę 
pyszałka nie ma lekarstwa” – przestrzega Syracydes. Brońmy się przed tą  
niebezpieczną chorobą za pomocą „rozumnego serca” (I czytanie). Warto  
zapamiętać słowa Maxa Schellera: „Pokora otwiera spojrzenie duchowe na  
wszystkie wartości tego świata. Pokorny staje się duchowym bogaczem”. Dietrich 
von Hildebrand napisał: „Pokora jest nie tylko warunkiem autentyczności  
i prawdziwości wszystkich cnót, lecz także warunkiem przemienienia w Jezusie. Ale 
ma ona w sobie samej wysoką wartość, nadaje człowiekowi szczególne piękno”. 
Kard. George Basil Hume powiedział wprost: „Pokora jest fundamentem życia  
duchowego, bo stanowi jego początek”. Zechciejmy mieć to na uwadze w naszej 
codzienności.  
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