
  

  
  
  
  

  

 

 

 

Zastanów się, czy 

chcesz wreszcie 

się od tego 

uwolnić i już 

zrzucić z siebie 

ten ciężar? 

Potem zniszcz tę 

kartkę, może 

nawet na jego 

oczach albo 

przynajmniej 

wpatrując się w 

krzyż. Zniszcz, 

mówiąc: Jezu! 

Ty, przebaczyłeś mi wszystkie grzechy i nie masz do mnie pretensji. Nie 

wyrzucasz mi grzechów sprzed lat, nie gniewasz się i nie unikasz mnie za 

grzechy, które Ci oddałem. Ja też przebaczam i nie mam żadnych pretensji 

do X o to, co się stało.Tak uczy Paweł, mówiąc o Chrystusowym 

przebaczeniu: Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny 

obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, 

usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (Kol 2,14) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozbądź się długu! 
  Gdy Izaak był w Gerarze, oczyszczał studnie wykopane jeszcze przez 

Abrahama. Filistyni zasypywali je ziemią, ale Izaak natychmiast je 
oczyszczał. Czynił to dotąd, aż Filistyni przestali brudzić wodę. Tak 
uprzykrzają nam życie złe duchy. One są takimi Filistynami wrzucającymi 
do studni naszego serca ziemię złości. Zanieczyszczają uczucia i gdy 
doświadczymy czegoś nieprzyjemnego, „dosypują” oskarżenia, pretensje, 
żale, mącą wnętrze niepokojem, powiększają w naszej wyobraźni krzywdy. 
Nie pozwól, aby niepowodzenie stało się klęską, nie powiększaj w swoim 
wnętrzu rozmiarów przykrości, które przeżyłeś. Nie myśl i nie działaj, jakbyś 
był bezwolną ofiarą wypadków z przeszłości. Przeszłości nie zmienisz, ale 
możesz zmienić swoje podejście do niej i oczywiście przyszłość. 

Czy zawsze musi być między tobą a osobą, która cię skrzywdziła, tak 
jak było dotychczas? Nie skupiaj się na tym, co ta osoba zawiniła, nie 
ubóstwiaj swego żalu i niechęci. Nie wpadaj w złość, wpadnij w przebaczenie. 
Nabierz nowych przyzwyczajeń. Twoje przebaczenie trwa – już się zaczęło, ale 
jeszcze się nie skończyło, skoro uciekasz przed kimś, kto ci wyrządził 
krzywdę. Nigdy nie pozbędziesz się złości, jeśli nie nauczysz się żyć 
przebaczeniem, a przebaczenie to wola pokochania kogoś. Za każdym razem, 
kiedy spotykasz tę osobę, staraj się wskrzeszać łagodność i wolę przyjęcia jej, 
a odrzucaj, na ile potrafisz, filistyńskie błoto urazów. Zrezygnuj z roszczenia, 
nie chowaj w sobie urazy. Pomyśl sobie, że skoro przebaczyłeś tej osobie, to 
znaczy, że już nic nie jest ci winna! To tak, jak z długiem pieniężnym. 
Wyobraź sobie, że masz kartkę z podpisem osoby, która jest zadłużona u 
ciebie na 10 tysięcy talentów złota, ale darowałeś cały ten dług. Wziąłeś zapis 
dłużny i podarłeś na oczach swojego dłużnika. Czy po czymś takim należy 
jeszcze żądać długu? Czy po twoim darowaniu należy jeszcze żywić pretensje 
do dłużnika? Jeśli teraz naprawdę chcesz to wreszcie załatwić, to weź taką 
kartkę i napisz: Dług mojego krzywdziciela. Wypisz wszystkie pretensje, żale 
i krzywdy. Zrób to sumiennie i rzetelnie. Po napisaniu, przeczytaj na głos i 
zastanów się czy chcesz raz na zawsze skończyć z tymi długami.  

 
  /dokończenie na ostatniej stronie/ 



 

INTENCJE MSZALNE 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone tornistry 
dzieciom, które w tym roku rozpoczęły naukę w szkole podstawowej, 
Pierwszoklasiści otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz przybory 
szkolne. 

2. Dziś także o godz. 19.00 do katedry zapraszamy na przedostatnie w 
tym roku nabożeństwo fatimskie. Prosimy o przyniesienie ze sobą 
świec. 

3. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki 
i śmierci naszego Odkupiciela. Świąteczna Eucharystia w naszym 
kościele o godz. 7.00 i 18.00. 

4. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu 
liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada 
wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy 
uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak 
nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, 
cierpieniu i śmierci. 

5. W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego 
na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich 
poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie. W tym dniu 
zapraszamy o godz. 11.00 do naszej katedry na Mszę św. w intencji 
Ojczyzny. 

6. W najbliższą sobotę o godz. 9.00 do katedry zapraszamy wspólnotę i 
wszystkich sympatyków duchowości franciszkańskiej na spotkanie 
III FZŚ. 

7. Przy wyjściu z kościoła możemy zabierać ze sobą nowy numer 
naszego biuletynu parafialnego który postaramy się ponownie 
wydawać co tydzień. 

8. Informacja dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. 
W zakrystii są do wzięcia deklaracje, które należy wypełnić i oddać 
do końca września ks. Krystianowi lub złożyć w zakrystii, by 
rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

9. Kancelaria Parafialna jest czynna w środy od godz. 16.00 – 18.00 i 
w piątki od 15.00 – 17.00. 

 

W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: 

† Ludmiła Aeschlimann, l. 71; 

† Henryk Gdaniec, l. 52; 

† Rafał Torłop, l. 47; 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 

14.09. – Poniedziałek – święto Podwyższenia Krzyża Św. 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja i Beaty w 3 miesiące 
po ślubie 

7.00 † Elżbieta Rudnicka – Kazaniecka 30 dzień po pogrzebie 

18.00 † Jarosław Dorosz – inencja od cioci Rózi i syna 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (14) 

18.00 † Edward Domaszczyński 11 rocznica śmierci, Józefa(f) i Józef Domaszczyńscy 

15.09. – Wtorek - NMP Bolesnej, wspomnienie 

7.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (15) 

7.00 
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz dobry wybór drogi życiowej 
dla Julii i Madelein i ich rodziców 

18.00 Msza św. dziękczynna za 20 lat małżeństwa 

18.00 † Weronika i Konstanty Bieńkowscy 

18.00 † Franciszek, Anna Ciężkowscy, Urszula Karpińska 

16.09. – Środa – św. Korneliusz i Cyprian, wspomnienie 

7.00  

18.00 † Józef Sosnowski – z okazji urodzin 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (16) 

18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

17.09. – Czwartek 

7.00 † Leszak Rudlicki 

11.00 W intencji Ojczyzny 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (17) 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Renaty Walter 

18.09. Piątek – św. Stanisław Kostka, święto 

7.00  

9.00 Pielgrzymka ludzi morza 

18.00 † Konstancja i Zygmunt Lewandowscy i rodzice z obojga stron 

18.00 † Tadeusz Pyszczek, Anna i Onufry Mroczek – intencja od rodziny i znajomych 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (18) 

19.09. – Sobota 

7.00 † Kazimierz Żyła 30 dzień po pogrzebie 

9.00 III FZŚ 

15.00 Msza św. ślubna 

16.00 Msza św. ślubna 

17.00  Msza św. ślubna 

18.00 † Jan Szcześniak  

18.00 † Łukasz Dobosz 10 rocznica śmierci 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (19) 

20.09. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.30 W intencjach parafian 

9.30 † Winfrid Zieliński, Helena i Antoni Majewscy 

9.30 † Stanisław, Marek, Aleksandra(f) Barejko, Władysława(f) i Leonard Arest 

11.00 † Rodzice chrzestni: Janina, Józef Kudełka i zmarli z rodziny: Bożek, Śledź, Pupa, 

Grajczak i Suchenko – intencja od Wiesława z rodziną 

11.00 † Bronisława(f) Bielecka 4 rocznica śmierci, Hieronim – mąż, rodzice: Marta i 
Franciszek, Daniela(f) i Franciszek Smoczyńscy 

12.30 † Beata Kowalska 1 rocznica śmierci – intencja od mamy i córki 

12.30 † Jan Koban 5 rocznica śmierci 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Wiesława i Barbary w 3 
miesiące po ślubie 

18.00 † Eugeniusz – Msza św. gregoriańska (20) 


