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  Słowa Ewangelii  według Świętego Łukasza 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, 

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». 

    

5 WRZEŚNIA– PONIEDZIAŁEK  

6:30 +  Marianna Wójcik –  

Truszkowska -  miesiąc po śmierci  

7:00 + Roman Jankun – 11 rocz. śm., 

zmarli z rodziny Jankun i Łapszyńskich  

17.30 - Wypominki  

18:00 + Intencja za zmarłych  

z wypominków  
6 WRZEŚNIA  - WTOREK  

6:30 + Józefa Szamota – miesiąc po 

śmierci  

7:00 O błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Najświętszej dla Romana  

podczas operacji  

18:00 + Karol Gabryszak – 7 rocz. 

śmierci oraz wszyscy zmarli z rodziny  
7 WRZEŚNIA - ŚRODA  

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00 + Zofia, Jan, Emilia, Antoni,  

Helena, Józef, Artur i Alicja  
17:30 Nowenna do Matki Bożej 

18:00 W intencjach  z Nowenny, + Józef  

i Jarosław  
8 WRZEŚNIA– CZWARTEK  

6:30 +  Genowefa Chmielewska –  

miesiąc po śmierci  

7:00 + Maria Woszczyk –  1 rocznica 

śmierci  

18:00 + +Jerzy Kirszyński – 14  

rocznica śmierci oraz Stanisława, Jan, 

Ryszard i Dariusz z Jasków  
9 WRZEŚNIA - PIĄTEK 

6:30 WOLNA INTENCJA 

7:00  O zdrowie, błog. Boże dar łaski 

Ducha Świętego, opiekę Matki Naj-

świętszej z okazji urodzin Dawida i 

Kuby 

 

18:00 + Irena – 14 rocznica śmierci, 

Antoni, Henryk, Jerzy, Zbigniew i 

Henryka z rodziny Nowak oraz Edward 

– 13 rocznica śmierci  
10 WRZEŚNIA – SOBOTA 

6:30 + Halina i Józef Andrzejczykowie, 

Inga i Henryk Bukowscy, Antoni  

Sakowicz, Franciszek Aleszkiewicz 

oraz zmarli z rodziny Obuchowskich  

7:00 + Halina Andrzejczyk – 5 rocznica 

śmierci, zmarli z rodziny Andrzejczyk, 

    Obuchowskich i Wróblewskich     

16.30 Ślub: Angelika Chwała i Piotr 

Białach  

18:00 + Zygmunt Hołownia –  

1 rocznica śmierci  
11 WRZEŚNIA XXIVNiedziela Zwykła 

7:00 + Andrzej Kowalski – 2 rocznica 

śmierci i jego rodzice  

8:30 + Stefan Bohuszewicz i Stanisław 

Kułak  

10:00 + Ryszard Jabłoński – 3 rocz 

śmierci, Helena i Franciszek Jabłońscy, 

Maria i Jan Liwak, zmarli z rodziny, 

Jabłońskich, Liwaków i Łagodów   

i Kwaśnych  

11:30 + Paweł i Wiktoria Zaremba, ich 

synowie : Józef i Henryk, oraz  

dziadkowie z obojga stron  

13:00  Chrzty;   

+ Franciszek Dziemiańczuk – 13 rocz. 

śmierci, Grzegorz Dziemiańczuk –  

3 rocz. śmierci, zmarli z rodziny  

Dziemiańczuk i Ochocimskich  

18:00 + Ryszard Ponikowski –  

30 rocznica śmierci  
  

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 



Taca: Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na potrzeby naszej  

Archidiecezji.  Ofiary zebrane na tacę w niedzielę 11 września będą  

przeznaczone na rzecz parafii pw. Św. Antoniego we Florczakach, w której w 

lipcu wskutek pożaru zniszczeniu uległo wnętrze kościoła.  

1.  Pan Jezus stawia nam - swoim uczniom - wysokie wymagania. Bóg ma być 

w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde 

działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów  

dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: Jeśli Bóg jest 

na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, 

ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości,  

to w twoim życiu jest bałagan. 

 

2. Niech zaskakujące słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii pomogą nam 
już na początku kolejnego roku pracy i nauki poukładać właściwie wszyst-
kie sprawy.  
 

3. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się 

znaleźć czas dla naszych dzieci - żywo interesujmy się ich postępami w szkole, 

zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto,  

że przygotowanie do sakramentów świętych - do pierwszej spowiedzi  

i Komunii świętej oraz do bierzmowania odbywa się przy parafii. Nasza 

wspólnota parafialna dla dzieci i młodzieży ma wiele propozycji: liturgiczna 

służba ołtarza (ministranci i lektorzy) czy schole dziecięca i młodzieżowa,  

które po wakacyjnej przerwie wznowią swoją działalność. Zachęcamy  

do wstąpienia w szeregi tych grup. 

 

4. W czwartek, 8 września przypada święto Narodzenia NMP, w polskiej  

tradycji nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Błogosławieństwo ziarna 
przeznaczonego do siewu - po Mszy św. celebrowanej o godz. 18:00. 

 
5. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej życzliwości i modlitwie. 

 

 

 

 
Mamy swoje problemy, z którymi borykając się, dzielimy się 

ze swoimi bliskimi, lub sami próbujemy je jakoś rozwiązać. 

To nasze krzyże, które nosimy, czasami krótko, czasami przez 

całe życie. Ale też musimy sami sobie uświadomić, że owe 

krzyże to nasza łączność z Chrystusem.  

 

Dzieląc się swoimi problemami – krzyżami, mamy możliwość 

łączności z Panem, by z jednej strony prosić o rozwiązanie, 

zaś z drugiej strony ulżyć Chrystusowi w ciągłym noszeniu 

przez Niego naszych krzyży. To właśnie otwartość na miłość  

i obecność Chrystusa w naszym życiu. Bo być dobrym  

chrześcijaninem to znaczy być uczniem Jezusa, który stawia 

swojego Mistrza na pierwszym miejscu i otwiera się  

na przyjęcie krzyża, nie wymyślonego przez siebie, ale krzyża, 

który spada niezależnie od człowieka.  

 

Właśnie w dzisiejszej Ewangelii, Jezus Chrystus wskazuje 

nam drogę, która prowadzi do „osiągnięcia mądrości serca”, 

pokoju oraz zbawienia. 
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