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Słowa Ewangelii  

według świętego Łukasza 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, będzie wywyższony 
 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 

przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-

żyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 

zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, 

jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak 

mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na 

ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 

czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był 

zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie 

ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp 

temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem za-

jąć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź 

na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie go-

spodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź 

się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec 

wszystkich współbiesiadników. Każdy bo-

wiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  

a kto się poniża, będzie wywyższony”. 

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy 

wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapra-

szaj swoich przyjaciół ani braci, ani krew-

nych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni 

nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 

ubogich, ułomnych, chromych i niewido-

mych. 

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 

czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 

otrzymasz przy zmartwychwstaniu spra-

wiedliwych”. 

Oto Słowo Pańskie 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

Wyżej, czyli 

bliżej gospo-
darza. Słowa 
Jezusa nie są 
lekcją do-
brych ma-

nier. Przyjacielem „Gospodarza” 
staje się człowiek pokorny, który 
nie przypisuje sobie żadnej zasłu-
gi, nie rości sobie żadnych pre-

tensji ani praw. Wyżej może się 
przesiąść tylko ten, kto siebie sa-
mego, swoje życie i zbawienie,  
z zaufaniem powierza Bogu.  

Charakterem nazywamy taki hart 
duszy, którego podstawą jest nieugię-
ta moc woli i jej wykształcenie. Kiedy 
człowiek wyrobił sobie taką moc wo-
li, to nie tylko nie chwieje się na 
kształt chorągiewki za każdym po-
wiewem wiatru, ale od tego, co po-
stanowił sobie, pomimo piętrzących 
się przeciwności za nic na świecie nie 
odstąpi. Tak mocno trzyma się usta-
lonych zasad, że prędzej się załamie, 
niż zegnie. To nazywamy mocą cha-
rakteru. 

 

Jako uczestnik kolonii letnich staną-

łem nad niewielkimi rzeczkami Niel-
bą i Wełną w Wągrowcu (Wielkopol-
ska), których wody krzyżowały się,  
a każda płynęła dalej swoim kory-
tem. Wody jednej były krystalicznie 
przejrzyste, a drugiej mętne i brunat-
ne. Krzyżowały się ich nurty, a każda 
płynęła dalej, nie mieszając się i nie 
zabarwiając wzajemnie. To rzadki 
przyrodniczy fenomen zwany bifur-
kacją. Wspomnienie bifurkacji odżyło 
teraz, gdy krzyżują się rwące nurty 
ideowych rzeczek, a może rzek. Tych 
krystalicznie czystych, z mętnymi  
i brunatnymi. Oby bifurkacja dobra  
i zła pozostała fenomenem wartości, 
które się nigdy nie pomieszają. (p-Q) 

 

 

W dzisiejszym 

świecie, który czę-

sto jest nieprzy-

chylny, a nawet 

wrogi wierze, ro-

dziny chrześcijańskie mają ogromne 

znaczenie jako ogniska żywej i pro-

mieniującej wiary. Dlatego też Sobór 

Watykański II, nawiązując do tradycji, 

nazywa rodzinę "Kościołem domo-

wym" (Ecclesia domestica). W rodzi-

nie "rodzice przy pomocy słowa  

i przykładu winni być dla dzieci swo-

ich pierwszymi zwiastunami wiary", 

pielęgnując "właściwe każdemu z nich 

powołanie, ze szczególną zaś troskli-

wością powołanie duchowne.  

 

 
 

PRZYJACIELU,  

PRZESIĄDŹ SIĘ WYŻEJ 

CZA 
 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWI 

CZA 
 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

  

 
 

 

BIFURKACJA 
CZA 

 

 

 
 

FUNDAMENTY WIARY 
CZA 

 



 

2 września 
św. Wilhelm,  

biskup 
 

3 września 
św. Grzegorz Wielki,  

papież i doktor Kościoła 
 

4 września 
bł. męczennice z Nowogródka - 
Maria Stella i Towarzyszki 

 

5 września 
bł. Matka Teresa z Kalkuty 

 

6 września 
bł. Michał Czartoryski, 
prezbiter i męczennik 

 

7 września 
św. Melchior Grodziecki,  
prezbiter i męczennik 

 

bł. Ignacy Kłopotowski,  
prezbiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bł. Michał 
Czartoryski, 

kapłan i męczennik 
 

Urodził się 19 lutego 

1897 roku w Pełki-
niach koło Jarosławia. Po maturze 
zdanej w Krakowie rozpoczął studia 
techniczne we Lwowie i ukończył je 
jako inżynier architekt. W 1927 roku 
przyjął w Krakowie habit dominikań-
ski i rozpoczął nowicjat. W zakonie 
otrzymał imię Michał. Po roku złożył 
śluby zakonne. Już w trzy lata później 
otrzymał święcenia kapłańskie. Wio-
sną 1944 r. został skierowany do klasz-
toru na Służewie w Warszawie. Wy-
buch Powstania Warszawskiego za-
skoczył go na Powiślu. Zgłosił się do 
dowództwa walczącego na Powiślu III 
Zgrupowania AK "Konrad" i został 
kapelanem powstańców. W zorgani-
zowanej przez siebie kaplicy odpra-
wiał Msze św.Ojciec Michał był gorąco 
zachęcany przez przyjaciół, aby zdjął 
habit i w cywilnym ubraniu wyszedł 
ze szpitala. Nie przyjął tych propozy-
cji. Powiedział, że szkaplerza nie 
zdejmie i nie zostawi rannych. Niemcy 
zatrzymali go w szpitalu. Tam został 
rozstrzelany wraz z ciężko rannymi 
powstańcami, z którymi pragnął pozo-
stać. Ciała zabitych wywleczono na 
barykadę, oblano benzyną i podpalo-
no. Ocalałe resztki pochowano tym-
czasowo na podwórzu pobliskiego 
domu. Został beatyfikowany przez św. 
Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r.  
w Warszawie w gronie 108 męczenni-
ków II wojny światowej.  
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 
 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Wrzeszczy wrzesień, 
że już jesień. 

 

Święta Regina 
mgły rozpina. 

(7.09) 
 

Gdy na Siewną jest błękitnie, 
wtedy pięknie wrzos zakwitnie.  

(8.09) 

 

 

 

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 



 

– Gdy w szabat Jezus wszedł 

do domu pewnego przywódcy fary-
zeuszów, aby spożyć posiłek, oni 
uważnie go obserwowali. (Łk 14, 1, 7) 
Jezus wszedł do domu, a ta scena  
z Ewangelii świętego Łukasza powta-
rza się codziennie w naszym życiu. 
Jezus Chrystus jest w naszym co-
dziennym życiu, w  zwyczajności po-
śpiechu poranków i zmęczenia wie-
czorów, w pracy i odpoczynku. Jezus 
jest obecny w naszej codzienności, 
ponieważ mieszka w naszej nieśmier-
telnej duszy. W dzisiejszej Ewangelii 
Jezus wzywa  nas do tego aby być au-
tentycznym i prawdziwym w co-
dziennym życiu. Aby umiłowanie Je-
zusa Chrystusa w życiu codziennym 
było motywem postępowania i my-
ślenia. 

Jezus wszedł do domu. Z opi-
sów ewangelistów wiemy, że Jezus 
darzył szczególną przyjaźnią Martę, 
Marię i Łazarza i przychodził do ich 
domu w Betanii blisko Jerozolimy. 
Dwie siostry Marta i Maria i brat Ła-
zarz to opis naszego codziennego, 
zwykłego życia. Marta oznacza pra-
cowitość i praktyczną codzienną za-
radność o to, co jest nam potrzebne 
do życia. Maria oznacza codzienne 
zasłuchanie w Słowa Boga w Eucha-
rystii i zapatrzenie w Świętą Obec-
ność Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie. Wskrzeszenie martwego Ła-
zarza oznacza dotknięcie Miłosiernej 
Miłości Jezusa w każdym sakramen-
cie spowiedzi świętej, która oczysz-
cza nas z brudu grzechów i prowadzi 

do pełnego uczestnictwa w Euchary-
stii.  

Słuchamy Ewangelii świętego 
Łukasza w dzień pierwszego wrze-
śnia. Na początku tygodnia, w któ-
rym w pierwszy czwartek będziemy 
modlić się szczególnie za kapłanów  
i o nowe i liczne powołania kapłań-
skie. W pierwszy piątek będziemy 
modlić się w intencji wynagrodzenia 
Sercu Jezusa za grzechy nasze i całe-
go świata. W nocy z pierwszego piąt-
ku na pierwszą sobotę będziemy ad-
orować Jezusa Obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie. W pierwszą sobo-
tę będziemy modlić się razem na ró-
żańcu i rozważać tajemnice różańco-
we, odpowiadając na wezwanie Mat-
ki  Bożej z Fatimy. W pierwszą nie-
dzielę miesiąca w naszym kościele 
parafialnym będzie celebrowana Eu-
charystia w intencji o rozwój życia 
religijnego i duchowego w naszej pa-
rafii. Znajdźmy czas na wspólną mo-
dlitwę w tych dniach. BK             
 

 

Pewnego dnia sta-

niesz przed Bo-

giem i całe twoje 

życie, minuta po 

minucie, słowo po 

słowie, wszelkie czyny i zaniecha-

nie, i myśli, i bezmyślność, wszyst-

ko to stanie między tobą i Bogiem 

jak Księga Wspomnień. Jak ty to 

wytrzymasz, kiedy wyjdzie na jaw, 

że przez większość życia po prostu 

nie było w tobie należnej miłości do 

Boga? 

 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

 
 
 

JEZUS WSZEDŁ DO DOMU 
 



 

W naszym kościele pojawiły 

się witraże, które są biblijną 
opowieścią. Warto się im do-
kładniej przyjrzeć, bo inspira-
cją witrażowych kompozycji  
w oknach górnych jest biblijna 
pieśń trzech młodzieńców  
z księgi Daniela. Układ witraży 
przypomina wielobarwną wstę-
gę, na której rozbłyskują 
gwiazdy, przemijają pory roku, 
poruszają się zwierzęta. Pa-
trząc na nie - od strony 
wschodniej kościoła, zwracamy 
się najpierw ku słońcu, księży-
cowi i ciałom niebieskim. Dalej 
widzimy niezmierzony obszar 
wód. Jest tam świat nieoży-
wiony i roślinny, a także różne 
gatunki zwierząt. Ta przejmu-
jąca „witrażowa” opowieść jest 
doskonałą katechezą oraz za-
chętą do refleksji nad światem 
i sobą. Pozostaje nadzieja, że 
ta piękna „witrażowa opo-
wieść”, wciąż nie dokończona, 
doczeka finału. Zachęcamy 
fundatorów do udziału w do-
kończeniu biblijnej opowieści  
o Bożej miłości, opowiedzianej 
na witrażach. 

 

 

 

Jak często  
czytasz  
Biblię? 

 

Czytam codziennie  

lub  
prawie codziennie 

 
Czytam z raz  

w tygodniu 
 

Czytam  
od czasu  

do czasu 
 

Wcale nie czytam,  

ale co tydzień  
słyszę w Kościele 

 
Nie czytam,  

a w Kościele  
też nie słucham 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIBLIA NA WITRAŻACH 
 



 

Wchodzę, siadam blisko Cie-

bie, Panie Jezu. Dziś jesteś in-
ny, taki spokojny, wokół jest 
jednak jakiś niepokój w tej ci-
szy. Jestem rozproszona, jesz-
cze nie wyszłam ze swojego 
świata, jeszcze jestem w swo-
ich sprawach, jeszcze nie je-
stem przy Tobie. Patrzę na 
Ciebie i myślę, przecież Ty kie-
dyś chodziłeś po ziemi, nor-
malnie jadłeś, spałeś, żyłeś. 
Dziś jesteś w takiej postaci  
w naszej przestrzeni, dla nas. 
Siłą rozumu próbuję odciąć się 
od swoich spraw, wejść w Two-
je życie. I przypominają się 
słowa Ewangelii "nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby słu-
żyć" i myśl: chciałam zostawić 
swoje sprawy i wejść w Twoje, 
a Ty chcesz czegoś innego. Ty 
chcesz wejść w moje życie,  
w moje sprawy, chcesz żebym 
opowiedziała Ci co u mnie, jak 
minął dzień. To jest niesamo-
wite, że Ty Bóg schodzisz do 
człowieka. Dziękuję Ci Jezu, 
dziękuję za ten dzień, za oso-
by, które spotkałam dziś, za te 
wszystkie sprawy, które udało 
się załatwić, dziękuję. Panie 
niech Twoje błogosławieństwo 
przejdzie przeze mnie na tych 
co dziś spotkali się ze mną  
i spotkają się jutro. (x) 

 

Wspólnota czeka 
 
Po przerwie wakacyjnej 
wznawiają działalność 
wspólnoty parafialne. Ser-
decznie zachęcamy i zapra-
szamy do udziału w współ-
tworzeniu parafialnych 
wspólnot, bowiem parafia 
umacnia się, gdy mocne są 
małe wspólnoty. Wielu  
z nas jeszcze nie należy do 
jakiejkolwiek grupy, dlate-
go warto się zdecydować  
i podzielić się swoją ener-
gią, talentem i charyzma-
tem. 
 

 

 

Intencje papieskie: 
wrzesień:   

Aby wszyscy, którzy wymie-

rzają sprawiedliwość, działali 

uczciwie, i aby niesprawie-

dliwość, która szerzy się  

w świecie, nie miała ostatnie-

go słowa.  
 

Intencje modlitwy 

za nasze miasto: 
wrzesień:  

Za służby mundurowe 
 

 
 

 

 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY  
 



 

01 września 2019 - niedziela 
  7.00  –  za śp. Lucjana Trelę (greg. 1) 

  9.00  –  za śp. Adama Frańczaka – od sąsia-

dów z ul. Gałczyńskiego                

10.30  –  za parafian                 

10.30  –  dziękczynna – za dar 50. lat życia z 

prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

10.30  –  o zdrowie, Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Jana 

12.00  –  za śp. Rafała Górala – w rocznicę 

śmierci              

16.00  –  za śp. Janusza Światowca – z okazji 

urodzin – od żony i syna z rodziną 

18.00  –  o Boże miłosierdzie dla umierają-

cych 

 

02 września 2019 – poniedziałek 
  6.00 – za śp. Sylwestra Rędzio – od uczest-

ników pogrzebu         

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 2)   

18.00 – o Boże bł. dla mieszkańców bloku 30 

i 31.  przy ul. Ks. Popiełuszki 

18.00 – za śp. Czesława Myszkę w 33. rocz-

nicę śmierci, oraz za zmarłych z rodziny 

18.00 – za śp. Danutę Ufnalską – od koleża-

nek i kolegów z pracy w HSJ 

18.00 – za śp. Kamilę Lipińską – od Marii  

z synem i rodziną 

18.00 – za śp. Annę Buczulińską – od siostry 

z rodziną 

 

03 września 2019 – wtorek 

   6.00 – za śp. Łukasza Michalskiego – od 

cioci Zosi i wujka Zbyszka z Krakowa 

   6.00  –  za śp. Emilię Środę – od syna 

   6.00  – za śp. Józefę i Antoniego Mędrasiów 

   7.00  –  za śp. Lucjana Trelę (greg. 3) 

   7.00  –  za śp. Helenę Marczak oraz zmar-

łych z rodziny Marczaków i Porczyńskich 

 18.00 – intencja zbiorowa za przyczyną 

Świętego Michała Archanioła  

 

04 września 2019 – środa 

  6.00  –  o miłość w małżeństwie 

  6.00  –  za śp. Jana Króla – w 13. rocznicę 

śmierci i za śp. Marię 

  7.00  –  za śp. Lucjana Trelę (greg. 4) 

18.00  –  o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00  –  za śp. Annę Kędzię – w rocznicę 

śmierci 

18.00  –  za śp. Andrzeja Argunowa w 2. 

rocznicę śmierci 

18.00  –  za śp. Danutę Ufnalską – od koleża-

nek i kolegów z pracy w HSJ   

18.00  –  za śp. Alfreda Roga - od sąsiadów 

 

05 września 2019 – czwartek 
  6.00  –  za dusze w czyśćcu cierpiące 

  6.00  –  za śp. Zygmunta Marczewskiego 

  7.00  –  za śp  Lucjana Trelę (greg. 5) 

18.00  –  o liczne i święte powołania kapłań-

skie i zakonne, oraz w intencji LSO 

18.00 – za śp. Adama Frańczaka – od uczest-

ników pogrzebu 

18.00 – za śp. Edmunda Krzaczkowskiego – 

od uczestników pogrzebu 

18.00 – za śp. Marię i Stanisława Sudołów 

18.00 – za śp. Włodzimierza Krawca – od żo-

ny 

 

06 września 2019 – piątek 
   6.00 – wynagradzająca Najświętszemu Ser-

cu Pana Jezusa 

   7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 6) 

 16.30 – za śp. Roberta – od przyjciół rodziny 

 18.00 – o Boże błogosławieństwo dla Brac-

twa Adoracji Najświętszgo Sakramentu, ra-

dość wieczną dla zmarłych z Bactwa  

 18.00– o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Anny  

 18.00 – za śp. Wojciecha Bondarczuka – od 

kolegi 

 18.00 – za śp. Czesława Kondrackiego 

 

07 września 2019 – sobota 
   6.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Ser-

cu Najświętszej Maryi Panny 

   6.00 –o Boże miłosierdzie dla umierających 

   7.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 7) 

 18.00 – za śp. Kamilę Lipińską – od rodziny 

Kochanów    

 18.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od żony  

z dziećmi 

 18.00 – za śp. Stefana, Melanię i Franciszka 

Lissów, oraz śp. Stefanię Ćwiklińską  

 18.00 – za śp. Leonarda Partykę 

 

 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 
 


