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MSZE ŚWIĘTE 
Niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 

12.30, 18.00 
Dni powszednie: 7.00, 18.00 

Adoracja: Czwartek od godz. 17.00 
Spowiedź święta: od 6.45 i od 17.30 – 17.55 

KANCELARIA PARAFIALNA 
  

 
Piątek w godz. 15.00 – 17.30 

NUMERY TELEFONÓW: 
ks. Ignacy Najmowicz – 601 650 333 | ks. Przemysław Demski – 512 774 377 
ks. Marek Kubecki – 695 482 363 | ks. Krzysztof Kuratczyk – 606 369 244 

BIULETYN PRZEZNACZONY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  

          
    D o k o ń c z e n i e  a r t y k u ł u  n a  o s t a t n i e j  s t r o n i e  

                        XXI Niedziela Zwykła        
              Joz 24,1-18b Ef 5,21-32 J 6,55.60-69 

Biuletyn Parafialny          
 

22 sierpnia 2021 r. | Nr 410/2021 | 

Sędzia, patrząc na to, co się dzieje, 
dopowiedziała: „W tym domu 
zabrakło jednego mebla – 
zabrakło klęcznika. Gdyby w tym 
domu choć jedno z rodziców 
klękało do modlitwy, to biedne 
dziecko miałoby dom!”. „Panie, 
do kogóż pójdę?” – zapytała 
kiedyś młoda dziewczyna. Miała 
dwadzieścia trzy lata. Przeżywając 
osobistą tragedię, załamała się. 
Była bliska odebrania sobie życia. 
Wszystko było już zaplanowane. 

Zwolniła się wcześniej z pracy, pożegnała się z matką, załatwiła kwestię mieszkania, 
kupiła odpowiednie tabletki, aby po ich przedawkowaniu spokojnie „zasnąć”. Po 
drodze wstąpiła do kościoła. Tu przecież spędziła wiele lat życia, korzystała z 
sakramentów świętych. Chciała widocznie przedstawić Bogu swój ból, swoją sytuację. 
Coś ciągnęło ją do konfesjonału. Nastąpiła wewnętrzna walka. W końcu poszła i 
wyspowiadała się. To ją uratowało. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. Ludzie coraz 
częściej odchodzą od Boga, od Mszy świętej i od modlitwy. Grozi nam nie tyle 
wrogość, ile obojętność wobec zasad religii. Czy Pierwsza Komunia Święta ma być 
ostatnią? Czy życie religijne ograniczy się do tradycji i zwyczajów? Do kogo więc 
będzie należało królestwo niebieskie? Do tych, którzy z przekonaniem opowiedzą się 
za Chrystusem. 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Panie! Do kogóż pójdziemy? 
 
Rozpaczliwe, a zarazem pełne nadziei słowa padły w dzisiejszej Ewangelii z ust św. 
Piotra: „Panie! do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Św. Piotr nie 
wyobrażał sobie życia bez Chrystusa. Tylko w trwaniu przy Chrystusie widział sens 
dla swego życia. Podobnie patrzył na Chrystusa Dietrich Bonhoefer, protestancki 
teolog, zamordowany przez hitlerowców w 1945 roku. Oto jego słowa: „Sądzimy, że 
nasze życie ma sens dlatego, że żyje ta lub inna osoba. W rzeczywistości nie jest tak. 
Dlatego i tylko dlatego nasze ludzkie życie ma sens, że ziemia pewnego dnia stała się 
godna nosić człowieka! Jezusa Chrystusa! że żył taki człowiek jak Jezus. Gdyby nie 
żył Jezus, nasze życie nie miałoby sensu mimo wszystkich istot ludzkich, które 
znamy, czcimy i kochamy”. „Panie, do kogóż pójdziemy?”. Jest to pytanie 
powtarzane dzisiaj coraz częściej. Jedni zadają go w chwilach rozpaczy, zniechęcenia, 
inni – gdy są radośni, szczęśliwi. Jeśli wybiorą Chrystusa, umacniają się w wierze, 
oddaniu i zaufaniu wobec Niego. Pomimo bólu, samotności, czy porzucenia przez 
najbliższych. Czego wymagał Pan Jezus od swoich uczniów, czego wymaga od nas? 
Mówiąc krótko, wierności, czystości serca, zdolności pokonywania przeszkód 
życiowych. Wierność małżeńska pryska przy byle jakich potknięciach, nie ma sił na 
wzajemne wybaczenie sobie jakichś upokorzeń, ambicje biorą górę nad rozsądkiem. 
W powiatowym sądzie odbywała się rozprawa rozwodowa. Na sali słychać było 
wzajemne krzykliwe oskarżenia. Ludzie kiwali głowami z politowaniem. Na rozprawę 
niepostrzeżenie przyszła także 12–letnia córka rozwodzących się małżonków. 
Wszystko słyszała i chyba tylko na jej twarzy malował się wstyd. Kiedy padały słowa 
wyroku, dziecko głośno krzyknęło: „A ja, do kogo pójdę?”. Podszedł do niej biedny, 
emerytowany kolejarz i powiedział: „Dziecko, ja cię przygarnę, będziemy razem...  
 



 

INTENCJE PARAFIALNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Jutro przypadnie smutna rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow. 

Dzień 23 sierpnia w 2008 r. został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci 
Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, obchodzony po raz pierwszy publicznie w 2011 
r. w Warszawie. Pamiętajmy w modlitwie nie tylko o tych, którzy zginęli w 
sowieckich łagrach i niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, 
lecz także o tych, którzy opowiedzieli się za Bogiem i dlatego oddali zdrowie 
i życie w obronie godności i praw człowieka. Słyszymy o próbach 
relatywizowania i podważania współczesnej historii, naginania faktów w imię 
tzw. poprawności politycznej. Warto znać fakty, warto pamiętać i 
pielęgnować pamięć. 

2. W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce 
narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. 
Pielgrzymują tam również nasi parafianie. W wielu domach jest czczony 
wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej miłości do Matki 
naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od 
wieków. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00 i 18.00. 

3. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki 
Bożej. 

4. Od 1 lipca kancelaria parafialna w okresie wakacyjnym jest 
czynna tylko w piątki w godz. 15.00-17.30. 
 

W tym tygodniu patronuje nam: 

– we wtorek 17 sierpnia – św. Jacek (1183-1257), prezbiter, dominikanin, czciciel Matki 
Bożej, ewangelizator naszych ziem; 

– w piątek 20 sierpnia – św. Bernard (1090-1153), opat i doktor Kościoła, teolog, mistyk, 
nazywany „wyrocznią Europy”; 

– w sobotę 21 sierpnia – św. Pius X (1835-1914), papież, szerzył kult Eucharystii, wydał 
dekrety o wczesnej i częstej Komunii Świętej. 
 

 
W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Jerzy Wizner 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

23.08. - Poniedziałek 
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Krystyna Rumińska 30 dzień po pogrzebie 

18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Michała z 
okazji 40-lecia urodzin i dla jego rodziców 

24.08. – Wtorek - św. Bartłomieja Apostoła, święto 
7.00  † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(24) 
18.00 † Krystyna Lewko 30 dzień po pogrzebie 
18.00 † Mieczysław Banaszak 16 rocznica śmierci 

25.08. – Środa  
7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(25) 
18.00 † Beata Sosnowska 30 dzień po pogrzebie 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

26.08. – Czwartek – NMP Częstochowskiej, uroczystość 
7.00  O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla syna 

Piotra 
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Mateusza 

z okazji 18-tych urodzin – intencja od dziadków Miłek 
18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(26) 

27.08. – Piątek – św. Moniki, wspomnienie 
7.00 W intencji parafian 

18.00 † Kazimierz(mąż), Piotr(syn), Rumińskich i zmarli rodzice z obojga 
stron 

18.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(27) 
28.08. – Sobota – św. Augustyna, wspomnienie 

7.00 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(28) 
15.00 Msz św. ślubna 
16.00 Msza św. ślubna 

18.00 
† Władysław Krupa 8 rocznica śmierci, Dariusz i Maria o rodzice z 
obojga stron 

18.00 † Czesław Wiśniewski 5 rocznica śmierci  
29.08. – XXII Niedziela Zwykła 

7.30 † Ryszard Ziółkowski – Msza św. gregoriańska(29) 
9.30 † Stanisław Bakierski w dniu ziemskich urodzin 

11.00 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej, 
zdrowie i potrzebne łaski dla Darii i jej rodziny 

12.30 † Bernard Wojtaś z okazji urodzin i zmarli z rodziny 
18.00 † Jan Muraszko 1 rocznica śmierci 


