
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi 
iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i ar-
cykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity 
i  trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go 
na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię 
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On 
odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szata-
nie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci 
je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bo wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo 
co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem 
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania”. 
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Stefan Chwin wspomina o podstawowej filozofii życiowej, 
bardzo popularnej dzisiaj na Zachodzie, którą można stre-
ścić w kilku słowach: „Żyje się po to, żeby było fajnie”.

Święty Piotr, podobnie jak każdy człowiek, chciał uniknąć 
cierpienia. Jezus nazywa go szatanem, przypominając, że dla 
chrześcijanina przyjęcie cierpienia i krzyża to powinność.

Ksiądz Tomáš Halík radzi, że jeśli ktoś nie może znaleźć Je-
zusa w działalności Kościoła, to ma do dyspozycji jeszcze jedną 
możliwość: „Spotkać się z Nim tam, gdzie ludzie cierpią”.

22.   N i e d z i e l a   Z w y k l a,,,,

ks. Eugeniusz Burzyk



23 motocyklistów z Polski południowej, w tym pięć osób z naszej parafii, podczas Mszy Świę-
tej o godz. 8.30 rozpoczęło 15 sierpnia swoje MotoRekolekcje. Po Mszy, w której aktywnie 
uczestniczyli prowadząc Liturgię Słowa, spotkali się w parafialnej kawiarni. Przez 8 dni po-
dróżowali po całym kraju, odwiedzając różne kościoły. Przewodnikiem duchowym grupy był 
ks. Arkadiusz Talik z parafii pw. św. Urbana w Brzeszczach. W tym roku grupa motocyklistów 
przemierzyła ponad 2300 km, pokonując trasę od gór do morza poprzez Szklarską Porębę, 
Świebodzin, Myślibórz i Kaszuby. Hasłem przewodnim tegorocznych rekolekcji było: „Ramio-
na Jakuba, czyli jak pokochać swoją historię i odkryć Boga w codzienności”. Podczas rekolek-
cji uczestnicy poznawali starostestamentową historię Jakuba i rozważali nauki płynące z jego 
życia i relacji z Bogiem. Na trasie wyprawy znalazły się również miejsca związane z historią 
i posłannictwem św. Faustyny – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu oraz dom 
rodzinny św. Faustyny w Głogowcu. 
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 1. Od poniedziałku – 31 sierpnia od godz. 8.00 do- 
stępna będzie nowa księga intencji mszalnych 
na rok 2021. Intencje prosimy zamawiać w go- 
dzinach urzędowania kancelarii oraz bezpo-
średnio po Mszach.

 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwar-
tek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek i pią- 
tek spowiedź od 17.00 do 18.00. W sobotę o go- 
dzinie 17.30 katecheza przedchrzcielna dla ro- 
dziców i chrzestnych.

 3. W związku z epidemią i zarządzeniem Biskupa, 
że odwiedziny chorych mogą odbywać się tylko 
na wyraźną prośbę wiernych, informujemy, że 
w sobotę – 5 września, od godz. 9.00, odbędą 
się odwiedziny chorych dla chętnych parafian. 
Prosimy ich zgłaszać w zakrystii, po Mszach, 
do piątku włącznie. Ks. Adam odwiedzi swoich 
chorych w sobotę 12 września od 9.00. Zarów- 
no kapłani, jak i odwiedzani chorzy, a także 
członkowie ich rodzin, podczas odwiedzin zo-
bowiązani są do zachowania obowiązujących 
zasad sanitarnych, łącznie z posiadaniem za-
łożonej maski, zasłaniającej usta i nos.

 4. W niedzielę – 6 września, po Mszy Świętej o go- 
dzinie 8.30, w dolnej kaplicy odbędzie się spo- 
tkanie dla młodzieży z byłych klas ósmych, przy- 
gotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierz- 
mowania. Obecność obowiązkowa.

 5. Również w niedzielę – 6 września, o godz. 14.00, 
w dolnej kaplicy Msza Święta dla dzieci specjal- 
nej troski, ich rodziców i opiekunów. Uczestni-
cy zobowiązani są do bezwzględnego zacho-
wania wszystkich zasad sanitarnych, łącznie 
z założoną poprawnie maską.

 6. Przy stolikach z prasą można jeszcze nabyć ró- 
żańce ze św. Krzysztofem, wraz z kartą chrze-
ścijańskiego kierowcy i pamiątkową kartą pa- 
rafii, które otrzymali kierowcy w dniu błogo-
sławienia pojazdów.

 7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj i podczas 
całego tygodnia. Również wpłacane na konto 
bankowe parafii: Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej, Oddział Brzeszcze: 27 8446 1016 2002 
0075 5825 0001. Jak w każdy poniedziałek, 
lista ofiarodawców będzie umieszczona w ga-
blocie przy głównym wejściu i obok zejścia do 
kaplicy dolnej.

 8. W tym tygodniu za czystość w kościele odpo-
wiedzialni są mieszkańcy ulic: Obozowa (pra-
wa strona) i Liliowa. Mieszkańcy tych ulic pro- 
szeni są o złożenie ofiar na sprzątanie i kwiaty 
w zakrystii lub wpłatę na konto parafii. Dzię- 
kujemy mieszkańcom ulic: Obozowa (lewa stro- 
na), Jaśminowa, Storczykowa, Irysowa i Dwor- 
cowa za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu. 
Również zostaną wpisani na listę ofiarodaw-
ców, publikowaną w każdy poniedziałek.
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NIEDZIELA – 30 sierpnia
7.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże, opiekę MB oraz zdrowie dla 
Stanisława i Emilii z okazji 60 r. ślubu

  8.30 † Piotr Bosak w 6 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o błogosławień- 

stwo Boże i opiekę MB w dorosłym ży- 
ciu dla Izabeli Nawrockiej z okazji 18 
rocznicy urodzin

11.30 † Julian Zdunek w 4 r. śmierci
18.00 † Lucjan Łosiowski w 4 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 31 sierpnia
  6.30 † Jan Ługowski
  6.30 † Tadeusz Blama
18.00 † Joanna Krawczyk-Trzaska

WTOREK – 1 września
  6.30 † Józef Krzak
18.00 † Bronisława Witkowska

ŚRODA – 2 września
  6.30 † Ryszard Telega
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogo- 
sławieństwo Boże dla Pana Kościelne- 
go – Stefana Rędziny z okazji imienin; 
† za zmarłych polecanych naszej mo-
dlitwie w wypominkach rocznych; † He- 
lena Kudłacik z mężem Kazimierzem 
i córką Haliną; † Józef Sajdak; † Marian 
Handzlik; † Marek Lenik; † Zdzisława 
Bugnar; † Teresa Pacholarz; † Wiesław 
Pysz; † Maria Wilk 

CZWARTEK – 3 września
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
18.00  W intencji wszystkich osób zakonnych 

i świeckich tworzących Radio Maryja 
i TV TRWAM (Radio Maryja)

18.00 † Honorata Bandoła

PIĄTEK – 4 września
  6.30 † Roman Garstka
18.00  W intencji dzieci i młodzieży, nauczy-

cieli i katechetów rozpoczynających 
nowy rok szkolny (NSPJ)

18.00 † Zygmunt Dura w 2 r. śmierci

SOBOTA – 5 września
  6.30 † Józef i Władysława Witoszek
18.00 † Mieczysław Raj w 10 r. śmierci
NIEDZIELA – 6 września
7.00 † Stanisława Wasilak
  8.30 † Anna Zięba
10.00 † Albina Tatar w 1 r. śmierci
11.30 † Agata i Edward Bednarz z synem 

Józefem, rodzicami i bratem 
Bronisławem

12.30   Msza Święta chrzcielna
18.00 † Maria i Bolesław Siwiec
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