
 

 

 W poniedziałek po Mszy św. o g. 18.00 spotkanie wspólnoty Przyjaciół Oblu-

bieńca. O g. 17.45 nabożeństwo do świętego Józefa.  

 We wtorek o g. 17.30 modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po nabożeństwie 

spotkanie w salce. Zachęcamy młodzież do wstąpienia do Młodzieżowego Krę-

gu Biblijnego. Spotkanie po Mszy Św. wieczornej w salce.  

 W środę o g. 17.30 modlitwy Apostolatu MB Trzykroć Przedziwnej. Tego dnia na 

Mszy Św. o g. 18.00 odprawimy obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i 

nasion. Po Mszy św. wieczornej w salce zbiórka dla wszystkich ministrantów i 

kandydatów.  

 W czwartek od g. 16.00 dyżur we Wspólnej Chacie pełnić będzie dzielnicowy. 

Po Mszy Świętego wieczornej obowiązkowe spotkanie kandydatów do sakra-

mentu bierzmowania z klas ponadpodstawowych. Bierzmowanie w naszej pa-

rafii odbędzie się 6 października.  

 W sobotę o g. 11.00 spotkanie grupy Niezwyciężeni.  

 12 września pragniemy udać się pieszą pielgrzymką z naszej parafii do Sianowa. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce, którą poprowadzi ksiądz 

Dawid. Wyjście sprzed groty MB o g. 5.30. Tego dnia również odbędą się nasze 

dożynki parafialnie. Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony o g. 12:15. 

Zapraszamy na Festyn Dożynkowy. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 

na najpiękniej wypieczony chleb dożynkowy. Szczegóły na plakacie.  

 Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę i wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej 

parafii. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna.  

  

 

  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

       Dzisiaj, liturgia prowadzi nas do rozważania o uzdrowieniu człowieka, 

który był «głuchoniemy» . Jak w wielu przypadkach (ślepiec z Betsajdy, ślepy z 

Jerozolimy, etc.)  cudom Pana towarzyszą gesty. Ojcowie Kościoła widzą w tym 

fakcie wyraźny pośredniczący udział Człowieczeństwa Chrystusa w jego 

cudach. Jest to pośrednictwo działające w dwóch kierunkach : z jednej strony 

to “uniżenie” i bliskość Słowa wcielonego (dotyk palcami, głebokie spojrzenie, 

słodki i bliski głos); a z drugiej strony to próba wzbudzenia w człowieku 

zaufania, wiary i przemiany serca. 

Efekty uzdrowienia chorych, których 

Jezus dokonuje sięgają znacznie dalej 

niż zwyczajne uśmierzenie bólu czy 

przywrócenie zdrowia f izycznego. 

Stara się On osiągnąć w tych, których 

wybiera zerwanie ze ślepotą, głuchotą 

lub ociężałością ducha. A na końcu 

wreszcie, chodzi o prawdziwą komunię 

wiary i miłości .  

Jednocześnie widzimy, że reakcją wdzięczności przyjmujących ten boski dar 

jest głoszenie miłosierdzia Boga: «Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej 

to rozgłaszali. Dają świadectwo o bożym obdarowaniu, głęboko doświadczają 

jego miłosierdzia i napełn iają się prawdziwym szczerym dziękczynieniem.  

Także dla nas ma decydujące znaczenie poczucie i przekonanie o miłości 

Boga, dla którego jesteśmy obiektem nieskończonego miłosierdzia.  Wiele jest 

dróg, które musimy przejść, aby to odkryć. Czasem jest to mocne  i nagłe 

doświadczenie cudu, a częściej powolne dochodzenie do tego, że całe nasze 

życie jest cudem miłości. W każdym razie najważniejsze, aby uświadomić 

sobie nasze ubóstwo, prawdziwą pokorę i zdolność d o uważnego słuchania 

głosu Boga .          
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5.09.2021 

  

 

7.30 
1) + rodziców z ob. stron, Sławomira, Teresę, Agnieszkę  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o bł. Boże w rodzinie 
3) O zdrowie duszy i ciała dla Matyldy i jej rodziny  

9.30 

1)  + rodziców Leokadię i Leona oraz braci Jerzego i Stefana Szczęsnych  
2) + Agnieszkę Kasyna w dniu ur. oraz Jana 
3) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Urszuli z ok. 91r. 

urodzin  

11.00 
1)  o bł. Boże dla bp. Ryszarda i Arkadiusza oraz całej diecezji  
2) + Alfonsa, Stanisława, babcie i dziadków  
3) + męża Jana Stencel w 30 r. śm. 

12.15 

1)  + Anastazję Jelińską  
2) + Józefa, Elżbietę Kaszuba, Barbarę Rychert-Formela oraz Krystynę 

Burkiewicz 
3) w intencji parafii  

18.00 + Huberta Kreft, mamę Martę 

PONIEDZIAŁEK 

6.09.2021 

 

 

 

 

 

7.15 + Pawła i Marię Schwichtenberg   

17.00 1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Magdaleny i Mirosława 
w rocz. ślubu.  

18.00 
1) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Marii i Zbigniewa w 41 r. 

ślubu.  
2) + Marię i Pawła Jeżewskich  

WTOREK 

7.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

7.15 1) + Elżbietę Sojka  
2) + Monikę i Aleksandra, Łucję i Pawła  

17.00  
1) o potrzebne łaski i otwarcie na dary Ducha Św. dla oddalonych od 
Boga i Kościoła  
2) + Tomasza Walaszkowskiego i mamę Stefanię  

18.00 1) + rodziców Jana i Zofię Hallmann oraz braci Mariana i Romana  
2) + dziadka Jana Rutkowskiego  

ŚRODA 
NARODZENIE 

NMP 

8.09.2021  

 

 

7.15 1) z podz. za otrzym,. łaski z prośbą o dalsze dla Teresy i Antoniego  
2) + Franciszka i Michała Myszk oraz rodz. Kwidzińskich  

17.00 1) + Przemysława, dziadków i chrzestnych  
2) + brata Leona Płotka  

18.00 1) + Andrzeja Wejer  

 2) + Tadeusza Pawłowskiego (int. od kolegi)  

CZWARTEK 

9.09.2021 

 

7.15 
1) + Agnieszkę Langa oraz Stanisława  
2) + Stanisława Klasa w 30 dzień po śm.  

17.00  
1) o zdrowie i bł. Boże w rodzinie  
2) o rychłe wyniesienie na ołtarze sł. Bożego ks. Antoniego Arasmusa 
oraz bł. dla naszej parafii  

18.00  
1) o bł. Boże i potrzebne łaski dla Pauliny i Damiana w rocz. ślubu  
2) z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze dla Karoliny i Rafała w 10 r. 

ślubu  

PIĄTEK 

10.09.2021 
 

 

7.15 1) + Gerarda, Leona i Danutę  
2) + Renatę Czapp w 1 r. ślubu  

17.00 1) + żonę Barbarę Marć w rocz. urodzin  
2) + brata Andrzeja  

 
18.00 1) + Benona oraz dziadków z ob. stron  

2) + Bogumiłę Miłosz  

SOBOTA 

11.09.2021 

 

7.15 1) + Annę i Józefa Muller oraz zm. z rodz. Muller  

15.00  Msza św. ślubna  

16.00 Msza św. ślubna  

17.00 1) + Józefa, Jacka, Tadeusza oraz Dariusza  
2) + Halinę Stubińską  

18.00 1) + Jacka w dniu urodzin oraz zm. z rodziny  
2) + Bolesława Recław w 1 r. śm.  

XXIV  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

12.09.2021   

7.30 1) + Jana i Gerdę Plichta  
2) + Leokadię, Józefa, Annę, Weronikę, Alfonsa Gostomskich  

9.30 1) + Waleskę Malc  
2) + Zofię Stefańską w 9 r. śm.  

11.00 1) + Teresę  
2) + Anzelma i Cecylię Cirockich  

12.15 
1) + Bernarda, Martę, Leona Gołąbek  
2) dziękczynna za tegoroczne plony w intencji rolników, sadowników i 

ogrodników  

18.00 1) + Franciszka Karczewskiego  
 


