
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 05.09.2021 – 12.09.2021 

Niedziela – 05.09.21, XXIII Niedziela zwykła 
    Kolekta na Seminarium Duchowne i obiekty diecezjalne.  

  Po mszach św.: zbiórka na przygotowanie uroczystości dożynkowej. 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ dziadków Wiesiołek i Stach i ich ++ dzieci.  
10.30 – 1. Za + brata Jana Janik w 3 r. śmierci i ++ rodziców Janinę i Józefa  

     Janik. 
 2. Do Miłosierdzia Bożego za + męża Henryka Błaszczyk i jego matkę  
     Anastazję o dar nieba.  

15.00 – Nieszpory niedzielne 

Poniedziałek – 06.09.21,  
  6.30 – Za ++ rodz. Zofię i Maksymiliana Dziubanek, bratową Elżbietę, brata  
  Jerzego i jego żonę Magdalenę, dziadków oraz ++ z pokrew.  

Wtorek – 07.09.21,  
  6.30 – Za + matkę Gertrudę Korbela w 25 r. śm., ze wspom. + ojca Ernesta  

 i ++ pokrew.  

Środa – 08.09.21, święto Narodzenia NMP, Msza szkolna 
18.00 – Za ++ rodz. Marię i Władysława Kluk, ++ rodz. Mariannę 
   i Wincentego Zega, 2 siostry, brata i bratową, 3 szwagrów i siostrzeńca.  
   Poświęcenie ziarna i nasion do siewu. 
   Przygotowanie do Rocznicy I Komunii św. – klasa V 

Czwartek – 09.09.21,  
  6.30 – Za + Jadwigę Falk od Róży Różańcowej. 

Piątek – 10.09.21,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Z podziękow. Panu Bogu za wszystkie łaski z prośbą o dalsze zdrowie 

 i opiekę Bożą dla rodziny Kluge.  

Sobota – 11.09.21,  
  7.00 – Za + męża Franciszka Piszczała 
17.00 – W jęz. niem.: Za ++ rodz. Psik i Wolny, 2 szwagrów, siostrzenicę  
   Klaudię i dziadków z obu stron.  
18.00 – Wyjazd na Nabożeństwo ze świecami na Górę św. Anny 

 

 

Niedziela – 12.09.21, Parafialne święto dziękczynienia za plony 
  Miesięczna kolekta przeznaczona na prace remontowe 
 Po mszy św. zbiórka na pomoc uchodźcom z Afganistanu 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Do Miłosierdzia Bożego za + męża Herberta Pander i syna Martina. 
10.30 – Suma: Z podziękow. Panu Bogu za błogosławieństwo plonów,  
  błogosławieństwo w pracy i chleb powszedni.  
15.00 – Nabożeństwo popołudniowe. Biesiada urodzinowa przy plabanii. 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce 
powiedzieć dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, 
wsparcia w trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko 
i słuchanie Boga, który kocha. Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży 
i jest tylko niemiłym obowiązkiem. Nie zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy 
na niedzielnej Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest miłością i z miłości 
daje nam siebie jako pokarm na życie wieczne. 
2. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w mojej mszy św. urodzinowej, za 
modlitwy, życzenia i wszelkie inne dobra. Chciałbym niniejszym zaprosić 
wszystkich Parafian (nie wymieniam i nie wyróżniam nikogo ani żadnej grupy) 
na urodzinową kawę, tort i ciasto w najbliższą niedzielę, 12 września, po 
nabożeństwie o godz. 15.00 – ksiądz proboszcz.  
3. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 15.00 Nabożeństwo 
popołudniowe.  
4. W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej 
tradycji to święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie 
dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza 
ziemia przyniosła chleb. 
5. Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Oczywiście 
pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice. Chodzi o rozwój intelektualny 
dzieci i ich rozwój duchowy ku świętości. Otwieramy ich serca na Boga i świat, 
który nas otacza. Chcemy wypraszać dla nich łaski, których potrzebują.  
6. W przyszłym tygodniu kolekta zostanie przeznaczona na prace remontowe w 
kościele. Dzięki waszemu wsparciu i pomocy osobistej nasza świątynia i jej 
otoczenie coraz bardziej zachwycają. Mamy jeszcze zobowiązania po głównym 
remoncie kościoła. Niedługo rozpoczniemy remont organów. Niech Bóg 
wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojności i otwartość oraz gotowość do 
pomocy. 
7. Poszukujemy chętnych wolontariuszy (mężczyzn) oraz wolontariuszki do 
pomocy osobom starszym w spacerach na wózku inwalidzkim. 



8. W tym tygodniu obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża 
świętego. Nabożeństwo wieczorne ze świecami w sobotę o godz. 19.00. 
Wyjazd zgłoszonych osób, spod plebanii, o godz. 18.00.  
9. Zapraszam na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie Łagiewnikach oraz Nowej Huty. Wyjazd 16 września o 7.30. 
Zgłoszenia u ks. proboszcza. 
25. Pielgrzymka do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych – Maria Hilf w 
Zlatých Horach (Czechy) odbędzie się 18 września (sobota) 2021 r. Udział w 
pielgrzymce mogą wziąć osoby posiadające paszport szczepień albo negatywny 
test koronawirusowy. Jeśli będą chętni to pojedziemy. Zgłoszenia w ciągu 
całego tygodnia u ks. proboszcza. Wyjazd ok. 9.00 powrót ok. 18.00.  
10. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: 
+ Piechura Adela, l. 87, z ul. Wodnej. Wieczny odpoczynek… 

SENTENCJA TYGODNIA  
Prawdziwa odwaga polega na tym, by żyć i cierpieć za to, w co wierzysz. 
          Christopher Paolini 

UŚMIECH TYGODNIA 
Pan młody skarży się przed ołtarzem pani młodej: 
- Kochanie, obrączka mnie uwiera. 
- I dobrze, od tego jest. 

NAUCZANIE O EUCARYSTII 
Kult eucharystyczny jest wyrazem tej miłości, która stanowi najistotniejszą 
właściwość powołania chrześcijańskiego. Kult ten równocześnie wypływa z 
miłości i służy miłości, do której jesteśmy powołani w Jezusie Chrystusie. 
Żywym owocem tego kultu jest doskonałość owego obrazu Boga, jaki w sobie 
nosimy – obrazu odpowiadającego temu, jaki ukazał nam Chrystus. Stając się 
w ten sposób czcicielami Ojca „w Duchu i w prawdzie”, dojrzewamy do coraz 
pełniejszej jedności z Chrystusem, coraz bardziej jesteśmy z Nim zjednoczeni i 
– jeśli wolno użyć tego również słowa – coraz bardziej jesteśmy z Nim 
solidarni. (św. Jan Paweł II) 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego błogosławieństwa 
wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W Ewangelii dzisiejszej słyszymy ważne słowa: Effatha – otwórz 
się oraz: Odwagi! Nie bójcie się, Ja jestem. Żeby móc świadczyć o Bogu i 
pomagać innym, trzeba otworzyć się na Bożą łaskę, która niezależnie od naszej 
kondycji fizycznej, życiowych przeciwności, cierpienia i przykrych 
doświadczeń może przynieść w nas i przez nas obfite owoce. Potrzebna też jest 
odwaga, dzięki której możemy pokonywać nasze słabości i lęki naszej 
codzienności.[…] 
Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński odznaczał się cnotą męstwa, 
która ujawniła się zwłaszcza wtedy, gdy – wobec nasilanych prześladowań 
Kościoła – wypowiedział władzom komunistycznym zdecydowane: „Non 
possumus”. 25 września 1953 r., po kazaniu w kościele św. Anny został 
aresztowany. Nie załamał się. W więzieniu powstały dwa największe dzieła: 
Jasnogórskie Śluby Narodu i Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu 
Polski. 
Kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji warto postawić sobie pytanie – skąd 
czerpał do tego siły? Najpełniej dają na nie odpowiedź jego więzienne zapiski. 
Całkowicie zjednoczony z Bogiem, nieustannie z Niego czerpał, aby potem 
dawać innym. Ten zwykły człowiek otwarty na potrzeby innych, był niezwykły 
swoją wiarą, swoim zaufaniem Bogu i Matce Najświętszej. Był niezwykły swą 
miłością przebaczającą każdemu, nawet tym, którzy go uwięzili. Mimo 
doznanych krzywd – jak sam mówił – nie miał wrogów. Z jednej strony prymas 
bolał, że nie może wypełniać swojej biskupiej posługi, nie może brać czynnego 
udziału w życiu Kościoła i domagał się swoich praw, z drugiej zaś stwierdza, 
że przeżywa te trzy lata, jako szczególny dar Boga, który przygotowuje go na 
późniejszą trudną służbę Kościołowi i Polsce. Ta głęboka wiara w Opatrzność 
była źródłem jego zaufania człowiekowi. Miał świadomość mocy Bożej w 
sobie. Mówił: Udzielasz jej nieustannie, gdy idziemy z krzyżem, choć nieraz 
czujemy się tacy samotni. Ale, gdy zamknę oczy, gdy wsłucham się w 
poruszenie duszy, czuję Ciebie (…). Wystarczy się zwrócić choć na chwilę ku 
Tobie, by odnaleźć Ciebie w sobie. 
Fragmenty Listu Polskich Biskupów na beatyfikację Kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej 


