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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 
  

Środa w godz. 16.00 – 17.45 
 

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 
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Postawa 
dziecięctwa Bożego 
charakteryzuje się 
pragnieniem i 

umiejętnością 
budowania więzi – 

tworzenia 
wspólnoty. Dotyczy 
to relacji z 
człowiekiem, ale 
nade wszystko 
relacji z Bogiem. 
„Dziecięctwo nie 
kojarzy się z 
wiekiem. Można 

mieć lat pięćdziesiąt i osiemdziesiąt – i stale być dzieckiem. (…) Prawdziwe 
dziecko to ktoś, kto niezależnie od wieku jest świeży, nie zmanierowany, nie 
wykrzywiony przez życie. Zachował świeżość spojrzenia dziecka, które nie 
nauczyło się kłamać, wciąż wierzy w dobro i miłość” (J. Twardowski, Budzić 
nadzieję, W-wa 2005, s. 68). Z ufnością dziecka prośmy słowami modlitwy 
św. Edyty Stein: „Bez zastrzeżeń i bez trosk, składam mój dzień w Twoją dłoń. 
Bądź moim Dzisiaj, bądź moim wiernym Jutrem, bądź moim Wczoraj, które 
przebyłam. Nie pytaj mnie o drogi, me tęsknoty, jam jest kamieniem w 
mozaice Twej. Ty złożysz mnie po prawej stronie, ja wtulę się w Twe dłonie”. 
 
Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stać się jak dziecko 

Kiedy Chrystus mówi Apostołom o czekającej Go męce, oni spierają się, który 
z nich jest ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, 
egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu i cierpienia. Jezus 
uczy, że prawdziwa wielkość człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie 
Bogu. Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba trwać na 
modlitwie i stać się jak dziecko. W sakramencie chrztu doznaliśmy tak 
radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia z Bogiem, że staliśmy się 
Jego dziećmi. Być dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w nadprzyrodzony 
sposób w życiu Trójcy Świętej. Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie 
potrafi przemienić siebie w dziecko Boże. Dokonuje tego tylko Duch Święty. 
Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci Boże powinniśmy przyjąć 
wobec Ojca niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu, posłuszeństwa Jego 
woli, pokornego uznania swojej niewystarczalności. Powinniśmy także 
rozmawiać z Nim jak najczęściej i spotykać się w sakramentach. Jeśli Boga 
uznamy za jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci i nie wywyższać 
się ponad nikogo, nikim nie pogardzać ani nikogo nie poniżać. Co innego 
widać w postawie infantylnej niedojrzałości. Na zewnątrz przesadnie miła, 
łagodna, kryje w głębi dużo lęku, agresji i egocentryzmu, co ostatecznie budzi 
niepokój i agresję u osób najbliższych. Trudność z zakorzenieniem w chwili 
obecnej, każe szukać w przeszłości albo w marzeniach obiecuje lepszą 
przyszłość. Ten brak przejrzystości ujawnia się także w życiu duchowym. 
Pewien mężczyzna zwierzał się: „Często myślę o Bogu, ale mało z Nim 
rozmawiam”. Niepewność swojej wartości wiąże się z niepewnością do prawa 
bycia przed Bogiem „tu i teraz”. Ukrywane uczucia, takie jak lęk, agresja, żal 
dosięgają także Boga. Powoduje to jeszcze większe poczucie winy i myślenie 
typu: „Stanę przed Bogiem wtedy, gdy będę dobrym człowiekiem – wtedy 
spojrzę Mu w oczy”. Oczywiste jest, że człowiek, który czeka, aż będzie bez 
skazy i grzechu, aby stanąć przez Bogiem, nigdy przed Nim nie stanie. U 
podstaw życia duchowego jest zapewnienie Boga: „Ty jesteś moim dzieckiem 
umiłowanym, w tobie mam upodobanie, jesteś wartościowy w moich oczach”. 



 

INTENCJE PARAFIALNE OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Jeszcze dziś na Mszę św. o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy 

wszystkie dzieci, które w tym roku rozpoczęły naukę w klasie 
pierwszej. Podczas Mszy św. zostaną poświęcone im plecaki i 
przybory szkole, natomiast po Mszy św. nasz parafialny zespół 
Caritas będzie rozdawał dzieciom prezenty, które przydadzą się w 
czasie trwania nauki. 

2. Informacja dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. W 
zakrystii są do wzięcia deklaracje, które należy wypełnić, aby 
rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 
Wypełnione deklaracje przynosimy do zakrystii, kancelarii 
parafialnej lub pozostawiamy u ks. Krzysztofa do końca września. 

3. W poniedziałek 20 września br. o godz. 19.00 serdecznie 
zapraszamy na kolejne spotkanie szkoły biblijnej do domu 
parafialnego. 

4. Od 03 października(niedziela) rozpoczną się w naszej parafii nauki 
przygotowujące do zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego. Wszystkie osoby, które w najbliższym czasie 
zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński 
serdecznie zapraszamy. 

5. Także dnia 03 października(niedziela) po Mszy św. o godz. 11.00 
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które w 
przyszłym roku przystąpią do pierwszej Komunii Św.  

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

7. Kancelaria parafialna od 1-go września jest czynna w środy w godz. 
16.00 -17.45 i w piątki w godz. 15.00-17.00. 

8. W kościele przy ambonie została wystawiona skrzynka, do której 
możemy składać swoje ofiary na kwiaty i dekoracje naszego 
kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 
† Elżbieta Dąbrowska,  
† Jan Szaliński,  
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie… 
 

20.09. – Poniedziałek – św. Andrzeja Kim Teogon, wspomnienie  
7.00 † Janina Rogala  - Msza św. gregoriańska(8) 
7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(20) 
18.00 † Jan Ławek Biernat 1 rocznica śmierci, Ryszard Gałas, Jadwiga Borowska i zmarli z rodziny  
18.00 † ks. Piotr Konsalik 
19.00 † Agnieszka i Jan Galińscy 

21.09. – Wtorek – Św. Mateusza Apostoła, święto 
7.00 † Janina Rogala  - Msza św. gregoriańska(9) 
7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(21) 

18.00 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za szczęśliwą podróż z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla prawnuków i wnuków, Marcina i Nikodema z 
okazji I Komunii Św. – intencja od dziadków 

18.00 † Leonard Kalata 
18.00 † Jadwiga Drahim, Jerzy, Katarzyna, Antoni, Waldemar Maziarz, Maria Ufniarz 

22.09. – Środa  
7.00 † Janina Rogala  - Msza św. gregoriańska(10) 
7.00 O światło Ducha Św. i uzdrowienie relacji w rodzinie Fylis 
18.00 † Barbara Bienias w rocznica śmierci  
18.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(22) 
18.00 W intencjach czcicieli MBNP 

23.09. – Czwartek – Św. Pio z Pietreciny, Wspomnienie 
7.00 † Janina Rogala  - Msza św. gregoriańska(11) 
7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(23) 
18.00 † Jerzy Janas 
18.00 † Maria Zalewska, Artur Zalewski 
18.00 † Rodzice: Marta i Franciszek Grygier i rodzice z obojga stron 

24.09. – Piątek 
7.00 † Janina Rogala - Msza św. gregoriańska(12) 
7.00 O światło Ducha Św. i uzdrowienie relacji w rodzinie Fylis 
18.00 † Wiesław, Sławomir Brzózy oraz Aleksander Trzciński 
18.00 † Katarzyna Dyszkowska – intencja od siostry Józefy 
18.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(24) 

25.09. – Sobota 
7.00 † Janina Rogala - Msza św. gregoriańska(13) 
7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(25) 
9.00 III FZŚ  
15.00 Msza św. ślubna 
16.00 Msza św. ślubna 
18.00 † Aleksandra(f) Jurkiewicz 1 rocznica śmierci 
18.00 W intencji parafian 

18.00 
Msza św. dziękczynna w podziękowaniu za łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 
potrzebne łaski dla Judyty i Kamila Król z okazji 1-szej rocznicy ślubu  

26.09. – XXVI Niedziela Zwykła 
7.30 † Janina Rogala - Msza św. gregoriańska(14) 
7.30 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(26) 
9.30 † Krystyna Hułas 14 rocznica śmierci, rodzice i brat Włodzimierz 
9.30 † Bożena i Andrzej Podgórscy 
11.00 † Barbara Szpocińska 18 rocznica śmierci i zmarli z rodzice 
11.00 † Wacław i Jadwiga Najmowicz z okazji imienin 

12.30 † Bronisława(f) Bielicka 5 rocznica śmierci, mąż Heronim, rodzice: Marta, Franciszek 
Smoczyńscy 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Szymona z okazji 25-lecia urodzin i 
babci Jadwigi z okazji 88-tj rocznicy urodzin 

18.00 † Roman Cetkowski 2 rocznica śmierci  


