
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12.09.2021 – 19.09.2021 

Niedziela – 12.09.21, Parafialne święto dziękczynienia za plony 
  Miesięczna kolekta przeznaczona na prace remontowe 
 Po mszy św. zbiórka na pomoc uchodźcom z Afganistanu 
  7.30 – 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 i biesiada urodzinowa w holu kościoła dolnego 

Poniedziałek – 13.09.21, Dzień fatimski 
12.00 – Pogrzeb + Adama Rychły z Koźla (l. 52) 
18.00 – Ku czci MB Fatimskiej za żyjących i ++ członków Żywego Różańca.  

 Nabożeństwo fatimskie z procesją.  

Wtorek – 14.09.21, święto Podwyższenia Krzyża świętego 
  6.30 – Ku czci Krzyża świętego za żyjących i  ++ Parafian. 
18.00 – Za + Jerzego Nowak w r. śmierci.  

Środa – 15.09.21, NMP Bolesnej, Msza szkolna 
18.00 – Za ++ Annę i Edmunda Sadzik i Różę Filusz.  
   Po mszy św.: Spotkanie organizacyjne dla klas 8 SP i I Mł –  
   przygotowanie do sakramentu bierzmowania. 

Czwartek – 16.09.21,  
  6.30 – Za ++ Sophie i Richard Mirche. 

Piątek – 17.09.21,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za Młode pokolenie 
  6.30 – Za ++ z rodzin Pipa – Oberst, Kronwald i Ochmann. 
18.00 – Spowiedź dla dzieci i rodziców przed Rocznicą I Komunii św. i próba  

Sobota – 18.09.21, święto św. Stanisława Kostki 
  7.00 – Za + Wilhelma Kampka w I r. św. i jego żonę Annę Gertrudę w 30  
   dzień po śmierci.  
  9.00 – Pielgrzymka do Sanktuarium Maria Hilf w Czechach 

Niedziela – 19.09.21, XXV Niedziela zwykła 
  Kolekta na remonty i konserwację zabytków sakralnych diecezji 
  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za + Henryka Hajduk w I rocznicę śmierci. 
10.30 – Suma: Rocznica I Komunii świętej: w intencji dzieci rocznicowych  

 i ich rodzin.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce kwartalne dni modlitw za dzieci, 
młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych 
pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w 
codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także 
okazja do refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem 
zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu 
wychowania, nad którym trudzą się rodzice i wychowawcy. 
2. Dzisiejsze ofiary zostaną przeznaczone na remont. Drodzy, to dzięki 
waszemu wsparciu i ofiarności możemy kontynuować prace remontowe 
świątyni i jej otoczenia. Przed nami kolejne wyzwanie: remont naszych 
organów. Niech Bóg wynagrodzi wam, drodzy, waszą hojność i otwartość oraz 
gotowość do pomocy. 
3. W środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 pierwsze spotkanie młodzieży klas 8 
SP i klas I ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu 
bierzmowania. Zapisy i ustalenia na pierwszym spotkaniu. 
4. We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to 
znak zbawienia – znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go czynię, 
robię to z pełną świadomością? Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach 
świata powinienem się zastanowić nad tym, jakie miejsce w moim życiu 
zajmuje Chrystusowy krzyż – znak zbawienia i zwycięstwa. Czy w moim domu, 
miejscu pracy jest dla niego godne miejsce? 
5. 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na 
Polskę w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za 
wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny. 
6. Zapraszam na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie Łagiewnikach oraz Nowej Huty. Zmiana terminu na wtorek 5 
października (rocznica śmierci św. S. Faustyny). Zgłoszenia u ks. proboszcza. 
7. 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. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia u ks. 
proboszcza. Wyjazd o godz. 9.00, powrót ok. 18.00.  
8. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary dożynkowe (1331 zł). Słowa szczególnej 
wdzięczności zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. Wszystkim 
życzymy dostatku chleba naszego powszedniego. 
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 



10. W tym tygodniu patronują nam: 
– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i 
doktor Kościoła; 
– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna; 
– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i 
Cyprian (†258), biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary; 
– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron 
Polski, dzieci i młodzieży. 
 
SENTENCJA TYGODNIA  
Serce, w którym nie odnajdziesz chleba, jest przekleństwem. Chleb, w którym 
nie bije serce, jest trucizną. Roman Brandstaetter 

UŚMIECH TYGODNIA 
Pewnego letniego poranka wstaje rolnik, bierze kosę i idzie na pole. Nagle staje 
jak wryty, drapie się po głowie i mówi: Zapomniałem zasiać! 
 
Była niezła burza i rolnikowi zerwało blachę z dachu. Trochę ją pogięło, przy 
okazji więc zabrał to do mechanika, żeby wyprostował. Po dwóch dniach 
mechanik dzwoni do niego: 
- Panie, nie mam pojęcia, co pan z tym samochodem zrobił, ale za tydzień 
będzie do odebrania... 

NAUCZANIE O EUCHARYSTII 
Stworzony na obraz i podobieństwo Boga Samego wśród widzialnego 
wszechświata, ustanowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną, jest człowiek 
przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród 
reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie 
można nazywać pracą — tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją 
wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Tak 
więc praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa  

(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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Dzisiaj pochylamy nasze głowy przed tym świeżym bochenkiem chleba 
upieczonym z tegorocznej mąki.  Pochylamy nasze głowy przed wszystkimi 
delegacjami rolników z wieńcami żniwnymi, a przede wszystkim przed 
rolnikami, którzy troszczą się o to, by nam nie zabrakło chleba powszedniego. 
Praca na roli jest tym niezwykłym powołaniem, kiedy człowiek stoi bardzo 
blisko Stwórcy, który jest Panem wszystkiego. 

Patrzymy dzisiaj na ten świeży, pachnący chleb. Tego chleba musi 
wystarczyć nie tylko dla rodziny, ale i dla potrzebujących, biednych, dla tych, 
którzy z różnych powodów sami nie potrafią na ten chleb zapracować. Ten 
chleb musi być dla nas przypomnieniem o tym, czego uczył św. Albert 
Chmielowski, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego 
każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Ten chleb musi otwierać nasze oczy 
na potrzebujących. Tego chleba nie może zabraknąć dla nikogo. Chrystus prosi 
nas, abyśmy byli przedłużeniem Jego rąk i ust. 

Około piętnastu procent ludzkości przymiera głodem, to jest około 
osiemset czterdzieści milionów ludzi. Świat potrzebuje trzynaście miliardów 
dolarów rocznie, aby nakarmić wszystkich głodnych i umierających z głodu. W 
tym samym czasie na zbrojenia na świecie wydaje się około ośmiuset 
miliardów, a na narkotyki czterysta miliardów.  

Zauważmy, że gdy rzesze ludzi szły za Jezusem, apostołowie chcieli, by 
oni sami kupili sobie jedzenie. Wtedy Pan Jezus powiedział im „Wy dajcie im 
jeść”. Czasem, podobnie jak apostołowie, rozkładamy bezradnie ręce i chcemy 
głodnych odprawić, nie obarczać sobie nimi naszego sumienia. Tłumaczymy, 
usprawiedliwiając siebie, że to inni powinni się tym problemem zająć, bo my 
nie mamy na to wystarczających środków. A Pan Jezus do nas mówi: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili”. 

Niech ten chleb upieczony z mąki z tegorocznych plonów wciąż 
przypominam nam, abyśmy potrafili dzielić się z innymi. Z tego bochenka 
płynie przesłanie „Bądź dobry jak chleb”.  


