
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli 
kto 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 nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy 
patrząc na to zaczęliby drwić z niego: «Ten człowiek zaczął budo-
wać, a nie zdołał wykończyć». Albo który 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 dwu-
dziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia po-
selstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem”.

Łk 14, 25-33
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Rozalia BajerRozalia Bajer

Tales z Miletu wpatrzony w gwiazdy, zatopiony w myślach, wpadł do 
studni. Usłyszał wtedy chichot swej służącej – śmiała się z filozofa, który 
szuka dróg na niebie, a nie umie stąpać po ziemi.

Bywa i odwrotnie, że człowiek doskonale radzi sobie w sprawach do-
czesnych, natomiast w sferze religijnej zachowuje się nieracjonalnie. Je-
zus zachęca do myślenia również o życiu wiecznym.

W filmie Lekcja przetrwania erudyta odznaczający się bardzo dobrą 
pamięcią, podziwiany za wiedzę, przyznaje: „zapamiętuję różne fakty, ale 
wykorzystanie tej wiedzy, to zupełnie inna sprawa”.

23. Niedziela Zwykła

ks. Eugeniusz Burzyk



Wakacyjny pobyt młodzieży oazowej w PoznaniuWakacyjny pobyt młodzieży oazowej w Poznaniu
W dniach od 21 do 26 sierpnia młodzież oazowa z naszej parafii przeżywała swój wakacyjny wyjazd 
formacyjny. Młodzież, pod opieką swoich animatorów oraz ks. Michała, udała się do Poznania, gdzie 
zamieszkali w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego. 
Przez kilka dni pobytu udało się zwiedzić najważniejsze miejsca w Poznaniu [Katedra Poznańska, 
Ostrów Tumski, Stary Rynek, Centrum Szyfrów Enigma, Fotoplastykon, Muzeum Narodowe], spę-
dzić aktywnie czas nad Jeziorem Maltańskim, w Parku Trampolin oraz w ogrodach obok Domu 
Rekolekcyjnego. 
Dla młodzieży wyjazd wakacyjny był także czasem zgłębiania nauczania ks. Franciszka Blachnickiego, 
założyciela Ruchu Światło-Życie oraz czasem wyciszenia, modlitwy i wzajemnej integracji. 
Dziękujemy wszystkim organizatorom wyjazdu oraz ks. Michałowi za duchową opiekę.

Od września zapraszamy młodzież od klasy 7 i starszych  
na spotkania Oazy Młodzieżowej – w piątki po wieczornej Mszy Świętej.



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na działal- 
ność oraz pracę duszpasterską i ewangeliza-
cyjną naszej diecezji.

 2. W poniedziałek – 5 września zapraszamy na 
Modlitwę Matek w intencji dzieci, wnuków 
i chrześniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą 
Świętą o 18.00, po której odbędzie Modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem.

 3. Również w poniedziałek, po Mszy wieczornej, 
zapraszamy na pierwszą powakacyjną zbiór-
kę lektorów.

 4. Pierwsze powakacyjne spotkanie Kręgu Biblij- 
nego odbędzie się w środę – 7 września, po 
Mszy Świętej wieczornej. Na spotkania zapra- 
szamy wszystkich chętnych. Więcej informa-
cji można uzyskać u ks. Dawida.

 5. W piątek – 9 września, po Mszy wieczornej, za- 
praszamy młodzież, od klasy 7 wzwyż, na tra- 
dycyjne piątkowe spotkania Oazy Młodzieżowej.

 6. W sobotę – 10 września, o godz. 9.00, zbiórka 
ministrantów, a o godz. 10.00 pierwsze powa- 

kacyjne spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Zapra- 
szamy wszystkie chętne dzieci na spotkania 
formacyjne przy naszej parafii. 

 7. Również od soboty – 10 września od godz. 
8.00 dostępna będzie nowa księga intencji 
mszalnych na rok 2023. Intencje prosimy za-
mawiać w godzinach urzędowania kancelarii 
oraz bezpośrednio po Mszach.

 8. W niedzielę  – 11 września, o godz. 14.00, w ka- 
plicy dolnej Msza Święta dla dzieci specjalnej 
troski, ich rodziców i opiekunów.

 9. Wydawnictwo „Niedzieli” informuje, że cena 
egzemplarza wzrosła do 10 zł; cena „Gościa 
Niedzielnego” to na razie 8 zł, koszt wydruku 
jednego egzemplarza naszego tygodnika „Ma- 
ter Dolorosa” to 3 zł. W tym tygodniu poleca-
my fotorelację z wakacyjnego pobytu naszej 
młodzieży oazowej w Poznaniu.

 10. Przy stolikach z prasą do nabycia parafialne 
latarki ledowe do zawieszania w pojazdach, 
książka ks. Dawida, różańce z krzyżem św. 
Benedykta, które chronią przed różnymi nie-

Ogłoszenia parafialneOgłoszenia parafialne
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 4 września
  7.00 † Stanisław Górka
  8.30 † Edward Bednarz z żoną i rodzicami
10.00 † Jarosław Górnicki
11.30 † Julian i Stanisława Zdunek
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Józef Krawczyk

PONIEDZIAŁEK – 5 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Stanisław Kozieł († 23.06.2022)
  6.30 † Józef Kamiński
18.00 † Stefania Karcz

WTOREK – 6 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Stanisława i Jerzy Wiertel

ŚRODA – 7 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † Maksymilian 
Miśkowiec z rodzicami Emilią i Maksy-
milianem; † Antoni Ślusarczyk z żoną 
Heleną; † Anna i Józef Pastuszka z cór- 

ką Zofią; † Janina Bierońska; † Broni-
sława i Antoni Pyclik; † Ryszard Łac-
ny w 4 r. śmierci ; † Mirosław Kowalik 
w 20 r. śmierci; † Mateusz Łacny w 14 
r. śmierci

CZWARTEK – 8 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Bartosz Łęcki
18.00  Za żywych i zmarłych członków 

Parafialnego Koła Radia Maryja
18.00 † Marian Bułka w 12 r. śmierci
PIĄTEK – 9 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
18.00 † Agnieszka i Władysław Brożek
SOBOTA – 10 września
  6.30 † Jarosław Górnicki
  6.30 † Maria Stawowczyk
18.00 † Mieczysław Raj

NIEDZIELA – 11 września
  7.00 † Teofila Chowaniec w 1 r. śmierci
  8.30 † Jarosław Górnicki
10.00 † Irena Chrapek w 8 r. śmierci
11.30  Roczki: Franciszek Połącarz
18.00 † Władysław Marcińczyk  

z rodzicami i teściami

  bezpieczeństwami oraz różańce z relikwiami 
św. Siostry Faustyny do odmawiania Koronki.

 11. W tym tygodniu za kwiaty i czystość w koś-
ciele odpowiedzialni są mieszkańcy Starych 
Bloków nr 22 i 23. Ofiary można wpłacać 
w zakrystii, w kancelarii i na konto parafii. 
Dziękujemy mieszkańcom Starych Bloków 
nr 18, 20 i 21 za ofiary złożone w ubiegłym 
tygodniu.

 12. W przyszłą niedzielę – 11 września składka 
specjalna na prowadzone prace remontowe, 
przede wszystkim na wymianę sieci elektrycz-
nej w podpiwniczeniu kościoła, łącznie z cen-
tralą sterującą oświetleniem.

 13. Również w przyszłą niedzielę rozpoczynamy 
coroczny Tydzień Wychowania. Do puszek bę- 
dziemy składać ofiary na Uniwersytet Jana 
Pawła II w Krakowie, gdzie studiują klerycy, 
kapłani i katecheci z naszej diecezji.

 14. Od przyszłej niedzieli, o godz. 11.30, zaprasza- 
my na Msze Święte rodzinne z kazaniem dla 
dzieci. Zachęcamy do udziału zwłaszcza dzie-
ci, które w tym roku będą przygotowywać się 
do Pierwszej Komunii.

 15. Po Mszy Świętej młodzież zaprasza do kawiar- 
ni na piętrze kościoła na kawę, herbatę, domo- 
we ciasto, oryginalne napoje i desery.


