
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, 
pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał 
ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił 
napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: 
„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak 
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego czło-
wiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go 
o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popeł-
nia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, 
a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”. Przynosili Mu rów-
nież dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali 
im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto 
nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do nie-
go. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
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W powieści Chestertona bohater od czasu do czasu porywa włas-
ną żonę, organizując to na sposób zbójecki. Chodzi o to, by żo- 
na wiedziała, że bardzo mu na niej zależy. 

Tłumacząc istotę nierozerwalności małżeństwa Jezus odwo- 
łuje się do „początku”, kiedy to mężczyzna i kobieta byli tylko  
dla siebie; powinni stanowić jedno ciało.

Marek Pasieczny wyznaje, że starali się z żoną codziennie 
przyjmować Eucharystię, bo najważniejszymi meblami dla mał-
żonków powinny być ołtarz, stół i łóżko.

ks. Eugeniusz Burzyk

27. Niedziela  Zwykła – Rok B



Ksiądz Michał zaprasza na Msze rodzinneKsiądz Michał zaprasza na Msze rodzinne
Od dwóch tygodni wznowiliśmy niedzielne Msze Święte rodzinne z kazaniem dla dzieci, które od-
prawiane są o godz. 11.30 – z dialogowanym kazaniem ks. Michała Styły. Podczas pierwszego kaza-
nia ks. Michał rozmawiał z dziećmi na temat znaczenia słowa „dziękuję”. Kaznodzieja pytał dzieci, 
za co na co dzień mogą dziękować swoim bliskim. Wyjaśnił, że słowo „Eucharystia” pochodzi z 
języka greckiego i oznacza „dziękczynienie”. Zatem Msza Święta to czas dziękowania Bogu za 
wszelkie łaski, jakie od Niego otrzymujemy. Dzieci w ramach zadania miały przygotować pracę 
plastyczną, która pokazywałaby, za co chcą podziękować Bogu. Efekty ich artystycznych wysiłków 
widać na zdjęciu. Msze Święte rodzinne ubogaca śpiew i oprawa liturgiczna w wykonaniu Oazy 
Dzieci Bożych. Serdecznie zapraszamy.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na Semi-
narium Duchowne w Krakowie, gdzie stu-
diują klerycy z naszej diecezji. 

 2. Przy naszym kościele, dzisiaj od godz. 7.30 
do 13.30, możemy zaszczepić się przeciw 
COVID 19. Dostępna jest dwudawkowa szcze-
pionka firmy Pfizer oraz jednodawkowa firmy 
Johnson&Johnson. Szczepienia odbywają się 
bez wcześniejszej rejestracji. Jednak koniecz-
ne jest posiadanie dowodu osobistego lub 

innego dokumentu z numerem PESEL. Za-
chęcamy do skorzystania z tej możliwości nie 
tylko naszych parafian; zaszczepić się może 
każdy, bez względu na miejsce zamieszkania.

 3. Również dzisiaj o godz. 14.00 zapraszamy 
do kaplicy naszego kościoła na Mszę Świętą 
dzieci specjalnej troski, ich rodziców i opie-
kunów. Natomiast o godz. 17.00 odbędzie 
się tradycyjna procesja różańcowa dookoła 
kościoła.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 3 października
  7.00 † Stanisława Słoniszko w 7 r. śmierci
  8.30 † Jolanta Stanek
10.00 † Kazimierz Grzywa w 4 r. śmierci
11.30 † Janina Szczerba w r. śmierci
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Janusz Juras
PONIEDZIAŁEK – 4 października
 6.30 † Janusz Juras
 6.30 † Irena Milc
 6.30 † Józef Młynek
18.00 † Krystyna Zwolińska
18.00 † Maria Jarguz
WTOREK – 5 października
  6.30 † Janusz Juras
18.00  † Eugeniusz Danielczyk w 30 r. 

śmierci
ŚRODA – 6 października
  6.30 † Janusz Juras
  6.30 † Rudolf Rączka w 38 r. śmierci
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo MB Bolesnej: dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże bło- 
gosławieństwo dla Mariana z okazji 
75. urodzin oraz jego rodziny; o bło- 
gosławieństwo Boże i opiekę MB dla 
Jakuba z okazji 3. urodzin; † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 

pominkach rocznych; † Franciszka 
i  Wojciech Kuśnierz z synami i cór-
ką Marią; † Marian Baran; † Wilhelm 
i  Emilia Leśniowscy; † Andrzej Kub-
liński

CZWARTEK – 7 października
 6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
 6.30 † Marek Bąk
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów (Radio Maryja)
18.00 † Janusz Juras
PIĄTEK – 8 października
 6.30 † Janusz Juras
18.00 † Urszula Koźbiał w 9 r. śmierci
18.00 † Zofia Danek
SOBOTA – 9 października
 6.30 † Janusz Juras
 6.30 † Władysław Kubator
 6.30 † Irena Milc
18.00 † Józef Kocoń
NIEDZIELA – 10 października
  7.00 † Janusz Juras
  8.30 † Stanisław Kluczny w 20 r. śmierci 

z teściami
10.00  O błogosławieństwo Boże i opiekę 

MB w dorosłym życiu dla Karola 
z okazji 18. urodzin

11.30  Roczki: Emilia Zięcik
18.00 † Dorota Paluch w 3 r. śmierci 

 4. W poniedziałek – 4 października zaprasza- 
my na Modlitwę Matek w intencji dzieci, wnu-
ków i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy 
Mszą o godz. 18.00, po której odbędzie Modli-
twa przed Najświętszym Sakramentem.

 5. W czwartek – 7 października po wieczornej 
Mszy Świętej zapraszamy do Sali Konferen-
cyjnej na katechezę dla dorosłych.

 6. Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na na-
bożeństwa różańcowe.

 7. Przy stolikach z prasą można nabyć kalen-
darze na przyszły rok z wizerunkami Matki 
Bożej.

 8. W tym tygodniu za czystość i kwiaty w koś- 
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 

Bloków nr 15, 16 i 17. Ofiary można wpłacać 
osobiście w zakrystii, w kancelarii lub na kon- 
to bankowe parafii. Dziękujemy mieszkańcom 
bloków nr 12, 13 i 14 za ofiary złożone w ubie- 
głym tygodniu.

 9. W przyszłą niedzielę – 10 października skład-
ka specjalna przeznaczona będzie na prace 
remontowe, m.in. wymianę kolejnych okien 
w naszym kościele. Jest już czynna kaplica 
dla rodzin z małymi dziećmi. Po Mszy Świętej 
zachęcamy do obejrzenia tego miejsca.

 10. Również w przyszłą niedzielę obchodzić bę- 
dziemy 21. Dzień Papieski. Do puszek będzie-
my składać ofiary na Papieski Fundusz Sty-
pendialny.


