
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipo-
wą. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni 
Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie 
uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wte-
dy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął 
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie od-
rzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że 
będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił 
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął 
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, 
zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie 
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „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 powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Mk 8, 27-35
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Marek Skwarnicki, będąc kilkuletnim chłopcem, ucieszył się, kie- 
dy wybuchła druga wojna światowa, gdyż na początku była przed-
stawiana malowniczo i infantylnie; choćby w piosenkach: „Wojenko, 
wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy malowani”. 

Powinniśmy chronić swoje życie, jednak nie za wszelką cenę. Kie-
dy Jezus mówi o męce i śmierci, Piotr zapewne w trosce o własne 
życie zaczyna Go upominać, za co Jezus gromi go: „Zejdź mi z oczu, 
szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Pewien żołnierz, który zaciągnął się do wojska w Portsmouth, py-
tany o religię, odpowiedział, że jest matuzalemistą. Tłumaczył, że 
jego religia polega na tym, by „żyć najdłużej, jak się da”. Chociaż, 
jak zauważa Chesterton, matuzalemista często ginie pierwszy.

ks. Eugeniusz Burzyk

24. Niedziela  Zwykła – Rok B



Router i szybki Internet w Sali KonferencyjnejRouter i szybki Internet w Sali Konferencyjnej
Do Sali Konferencyjnej doprowadziliśmy szybki światłowodowy 
Internet, o prędkości 300 Mb/s, co wymagało położenia ok. 30 
metrów specjalnego kabla. Zakupiliśmy także urządzenie do bez-
przewodowego przekazywania Internetu w Sali Konferencyjnej 
i w salach obok. Jest to dwupasmowy, gigabitowy router Wi-Fi 
6 AX5400, który zapewnia prędkości dochodzące do 5400 Mb/s 
w dwóch pasmach, oferując płynną transmisję i szybsze prędkości 
pobierania. Trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz błyska-
wicznie reaguje na wszystkie działania wykonywane w ramach sie-
ci. Port USB 3.0 znacząco ułatwia udostępnianie plików w ramach 
sieci. Dzięki tym urządzeniom, dzieci, młodzież i grupy formacyjne 
dorosłych będą mogły oglądać filmy i treści o tematyce religijnej 
bezpośrednio z sieci, z pominięciem nośników elektronicznych, ta-
kich jak np. przenośne dyski czy płyta CD.

Czyszczenie cegieł w kaplicyCzyszczenie cegieł w kaplicy
Obecnie trwa czyszczenie i konserwacja cegieł w kaplicy dla rodzin z dziećmi. Odbywa się to za po-
mocą specjalnych urządzeń, metodą piaskowania, czyli piasek plus sprężone powietrze. Zabrudzone 
cegły stopniowo przybierają swój naturalny kolor. Później zostaną zakonserwowane odpowiednimi 
preparatami. Następnie, wraz z wymianą kolejnych okien w kościele, będą oczyszczone wszystkie 
ceglane ściany i filary.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na pomoc 
dla uchodźców z Afganistanu, polecając ich 
Bożej opiece.

 2. W poniedziałek – 13 września o 17.30 zapra-
szamy na nabożeństwo fatimskie z procesją 
wokół kościoła, które poprowadzi ks. Kamil 
Kuchejda – diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży. O zaangażowanie w prowadzenie różańca 
prosimy IX Różę Mężczyzn. Na Mszę i Róża-
niec można jeszcze zamawiać intencje modli- 
tewne za żywych i zmarłych. Składka podczas 
Mszy Świętej przeznaczona będzie na cele dusz- 
pasterskie oraz ewangelizacyjne. Zgodnie z za- 
rządzeniem Biskupa uczestnicy procesji muszą 
mieć maski zasłaniające nie tylko usta, ale i nos.

 3. W środę – 15 września, w dzień parafialnego 
odpustu ku czci Matki Bożej Bolesnej, Msze 
Święte o godz. 7.00, 8.30, 16.00, a o 18.00 
– uroczysta suma odpustowa, na którą zapra-
szamy chór parafialny, poczty sztandarowe gór- 
ników i strażaków oraz członkinie Koła Go- 
spodyń Wiejskich. Sumie odpustowej przewo-
dniczyć będzie biskup Piotr Greger, który 
wcześniej – o godz. 16.00 udzieli Sakramentu 
Bierzmowania 55 kandydatom z naszej para-
fii. W tym dniu kancelaria parafialna będzie 
nieczynna.

 4. W piątek – 17 września zapraszamy na wie- 
czorną Mszę Świętą, po której odbędzie się 
spotkanie rodziców dzieci klas trzecich przy-
stępujących w bieżącym roku szkolnym do 
Pierwszej Komunii Świętej

 5. Od soboty – 18 września od godz. 8.00 dostęp-
na będzie nowa księga intencji mszalnych na 
rok 2022. Intencje prosimy zamawiać w go- 
dzinach urzędowania kancelarii oraz bezpo-
średnio po Mszach.

 6. Od przyszłej niedzieli, o godz. 11.30, zaprasza-
my na Msze św. rodzinne z kazaniem dla dzieci.

 7. Przy stolikach z prasą można nabyć poświęco-
ne breloki z wizerunkiem naszego kościoła. Do- 
stępne są poświęcone różańce z krzyżem św. 
Benedykta, który oddala duchowe i fizyczne 
niebezpieczeństwa.

 8. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koście-
le odpowiedzialni są rodzice kandydatów do 
Bierzmowania. Dziękujemy mieszkańcom Sta- 
rych Bloków nr 4, 5 oraz 6 za ofiary złożone 
w ubiegłym tygodniu.

 9. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe pod- 
czas dzisiejszej składki specjalnej. W przyszłą 
niedzielę składka specjalna uzupełniająca. Z ra- 
cji Światowego Dnia Społecznego Przekazu 
do puszek będziemy składać ofiary na Diece-
zjalne Radio „Anioł Beskidów”.

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne

Zmarli:
† Irena Milc, lat 67
† Marek Bąk, lat 60
† Alfred Włodarczyk, lat 83
† Stanisława Lepianka, lat 91
† Adela Baran, lat 83
† Józef Młynek, lat 64
† Danuta Łacek, lat 55
† Maria Bloch, lat 78
† Helena Druszczyc, lat 84
† Piotr Pencko, lat 79

Statystyka – sierpień 2021Statystyka – sierpień 2021
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 12 września
  7.00  † Franciszek i Anna Pydych
  8.30  † Irena Chrapek w 7 r. śmierci
10.00  Dziękczynna z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę MB 
w dorosłym życiu dla Filipa z okazji 
18. urodzin

11.30  Roczki: Wiktoria Krasoń
18.00  † Grzegorz Papuga w 24 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 13 września
  6.30  † Janusz Juras
  6.30  † Władysław Kubator
  6.30  † Maria Jarguz
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Fatimskiej: o bło-
gosławieństwo Boże i zdrowie dla VII 
Róży Kobiet pw. Św. Barbary; O szczę-
śliwy przebieg operacji i powrót do 
zdrowia dla Alicji; † Jan Kotłowski 
w 50 r. śmierci; † Kazimierz Karnas; 
† Irena Milc; † Stanisława Saternus; 
† Marek Bąk; † Alfred Włodarczyk; 
† Stanisława Lepianka; † Helena Wój-
cik; † Jan Rusek; † Maria Chojna 

WTOREK – 14 września
  6.30  † Janusz Juras
18.00   † Jan, Zbigniew, Janina Zielińscy
ŚRODA – 15 września

ODPUST PARAFIALNY
  7.00  † Janusz Juras
  8.30  † Danuta Łacek
16.00  Msza Święta z udzieleniem 

Sakramentu Bierzmowania
18.00  SUMA ODPUSTOWA – Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien- 

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † Stefa-
nia Karcz; † Jan Chrapek w 1 r. śmier- 
ci; † Stanisława Kilarowicz; † Józef 
Młynek; † Maria Bloch; † Józef i Ste- 
fania Gołuch; † Maria i Tadeusz Krzy- 
żak; † Piotr Pencko; † Helena Drusz-
czyc; † Adam Brzeziecki; † Stanisław 
Czul; † Ryszard Pasałka; † Jan Rodak; 
† Grzegorz Spadek; †  Jan Radwan; 
† Dorota Kanik; † Maria Repetowska; 
† Czesław Matlak; † Jacek Stopa; † Do- 
rota Matusz; † Wiktor Wyrwa; † Jolan-
ta Stanek; † Mieczysław Pudełko; 
† Maria Czardyban; † Czesław Wikto-
rowicz

CZWARTEK – 16 września
  6.30  † Janusz Juras
  6.30  † Zofia Danek
18.00  † Filomena i Jan Kozik
18.00  † Maria Jarguz
PIĄTEK – 17 września
  6.30  † Janusz Juras
18.00  † Władysław Kubator
18.00  † Aleksandra Dubiel
SOBOTA – 18 września
  6.30  † Janusz Juras
  6.30  † Katarzyna Czarniecka
  6.30  † Adela Baran 
18.00  † Łucja i Edward Pasałka w r. śmierci
NIEDZIELA – 19 września
  7.00  † Aniela Paszek z rodzicami i teściami
  8.30  † Irena Wójciga
10.00  † Zdzisław i Bronisława Kózka
11.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławień-

stwo Boże i opiekę MB w dorosłym 
życiu dla Kamila z okazji 18. urodzin

18.00  † Janusz Juras


