
 

 

 

 

 

 

ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
(Syr 3,17-18.20.28-29);(Ps 68,4-7.10-11);(Hbr 12,18-19.22-24a); (Łk 14,1.7-14) 

Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy faryzeuszów, aby  
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem 
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy 
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca 
wybierali. Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem 
ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was 
obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, 
a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź  
i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie 
ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, 

przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił 
także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię  
i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś 
odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych». 

KOMENTARZ DO EWANGELII 
Często nasze dobre uczynki wobec 

innych nie wymagają od nas zbyt wiele 

miłości. Są naturalną odpłatą za otrzymane od 

kogoś dobro, wyrazem wdzięczności, 

pewnego naturalnego odwzajemnienia. 

Uczynki podejmowane z takich pobudek są 

dla nas łatwe do spełnienia. Często uwalniają 

nas od niezręcznego poczucia otrzymania od 

kogoś czegoś, czego nie jesteśmy w stanie 

odwzajemnić, poczucia jakiejś zależności 

względem kogoś. Czasami również czynimy 

dla kogoś coś dobrego, ponieważ 

spodziewamy się czegoś w zamian, albo samo 

obdarowywanie wprawia nas w poczucie 

bycia kimś, bez kogo inni nie są w stanie sobie 

poradzić. Jezus zachęcając przywódcę 

faryzeuszów do czynienia dobrych uczynków 

wobec tych, którzy nie mogą mu się 

odwdzięczyć, zaprasza go do większej miłości. 

Również dla nas prawdziwy wzrost miłości 

dokonuje się wtedy, gdy dawanie jest dla nas 

czymś trudnym, wtedy kiedy nie 

spodziewamy się niczego w zamian, kiedy nie 

widzimy efektów naszych starań, dobrych 

działań, gdy inni nie wyrażają za okazane 

wobec siebie dobro wdzięczności. Takie 

praktykowanie dobrych uczynków upodabnia 

nas do Boga. Jego darów nie jesteśmy wstanie 

odwzajemnić. Możemy jednak przekazywać je 

dalej innym, darmowo. W ten sposób obieg 

dobrych uczynków nigdy się nie zamyka. 

Ks. Łukasz 
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ŚWIĘTY Z TYGODNIA – ŚW.MELCHIOR 
Melchior urodził się w Cieszynie 

około 1584 r. Studia odbył  

w wiedeńskim kolegium jezuitów. 

Wyróżniał się wśród swoich kolegów. 

Świadczy o tym fakt edukacji  

w Kongregacji Mariańskiej, do której 

przyjmowano tylko najlepszych  

i najwybitniejszych uczniów. 

Jednocześnie rozpoczął w ten sposób 

swoje zakonne życie. 22 maja 1603 r. 

wstąpił do nowicjatu w Brnie. Razem z nim odbywał nowicjat Stefan Pongracz, późniejszy 

towarzysz jego męczeńskiej śmierci. Melchior złożył śluby zakonne 22 maja 1605 r. po 

odbyciu dwuletniego okresu próby. W 1614 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwsze 

lata po święceniach Melchior spędził w Pradze, głosząc kazania i spowiadając w języku 

czeskim, który poznał w czasie nowicjatu i studiów w Czechach. Około 1616 roku stał się 

odpowiedzialny za bursę praską dla ubogich studentów, która stanowiła zarazem zalążek 

małego seminarium. Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), Melchior udał się 

na Węgry i pozostał tam w kolegium jezuickim w Homonnie, gdzie 16 czerwca 1619 r. złożył 

śluby wieczyste. Po niedługim czasie został wysłany do Koszyc, by pełnić obowiązki kapelana 

wojskowego. Swoją służbę wypełniał razem z Stefanem Pongraczem, który był Węgrem. 

Pongracz miał służyć katolikom węgierskim, a Melchior - polskim i czeskim. Swoją posługę 

pełnili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności cywilnej. Kiedy wojska 

Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano kapłanów, którzy szukali schronienia na zamku: 

kanonika strzygomskiego Marka Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i Stefana 

Pongracza. Wydano na nich wyrok śmierci. W nocy z 7 na 8 września 1619 r. w towarzystwie 

pastora Alwinczy'ego hajducy Rakoczego udali się na zamek. Wpierw nakłaniali kapłanów, aby 

wyrzekli się wiary katolickiej. Kiedy ich groźby okazały się bezskuteczne, na miejscu 

zamordowali kanonika Kriża. Natomiast wobec dwóch jezuitów oprawcy podjęli się 

różnorakich tortur, aby wymusić na nich odstępstwo. Wśród niesłychanych mąk obaj 

zakonnicy powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Zmęczeni 

nieosiągnięciem swojego celu kaci, dobili ostatecznie swoje ofiary. Wieść o dokonanej 

zbrodni obiegła Koszyce. Oburzenie zapanowało nawet wśród protestantów. Rada miejska 

nakazała pogrzebać ciała kapłanów. Wywieziono je do posiadłości w Also-Sobes koło Koszyc. 

W 1636 roku przeniesiono je do Trnawy, gdzie ostatecznie spoczęły w klasztorze urszulanek. 

Proces beatyfikacyjny rozpoczęto już w roku 1628, z powodu wielu cudów, które zaczęto 

przypisywać Melchiorowi i jego towarzyszom. Jednak dopiero 15 stycznia 1905 r. św. Pius X 

uznał Melchiora i jego towarzyszy za błogosławionych. Św. Jan Paweł II kanonizował ich  

w 1995 r. Św. Melchior jest patronem archidiecezji katowickiej, wspominany jest  

7 września. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W najbliższym tygodniu przeżywać 

będziemy: 

• we wtorek (3 IX) wspomnienie  

św. Grzegorza Wielkiego; 

• I czwartek miesiąca (5 IX) 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i modlitwa o powołania o godz. 17.00. Msza 

Święta za kapłanów i o powołania kapłańskie 

o godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca (6 IX)  

Spowiedź podczas Mszy świętej o godz. 7.00, 

popołudniu od 16.00 do 19.00. Msza Święta 

dla dzieci o godz. 17:00. Nabożeństwo 

pierwszopiątkowe o godz. 7.30 i 17.30; 

• I sobota miesiąca (7 IX) 

Różaniec wynagradzający NSM o godz. 7:30, 

Msza Święta wynagradzająca o godz. 8:00,  

a po niej pierwszosobotnie rozważanie. Tego 

dnia kapłani odwiedzą swoich chorych  

z posługą sakramentalną. 

2. W poniedziałek (2 IX) Msza święta  

w intencji podopiecznych, dobroczyńców  

i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 

w poniedziałek o 18.00. Po Mszy świętej 

spotkanie w sali parafialnej. 

3. Zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu z Lectio Divina w każdy czwartek 

w ciągu roku na godz. 19.30 do kaplicy MBF.  

4. Spotkania w tym tygodniu: 

• Grupy Stowarzyszenia Centrum 

Ochotników Cierpienia w poniedziałek  

(2 IX) o godz. 13.00 w sali parafialnej 

spotkanie. 

• Wyjeżdżających w listopadzie na 

pielgrzymkę do Ziemi Świętej we wtorek  

(3 IX) o godz. 19.00 w sali parafialnej. 

Zapraszamy też wszystkich z listy 

rezerwowej. 

• Wspólnoty Lectio Divina św. Józefa  

w środę (4 IX) o 19.30 w sali parafialnej. 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które 

pragną pogłębić wiedzę biblijną i modlić się 

tekstem z Pisma Świętego. 

5. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, 

rodziców i nauczycieli na Msze Święte 

inaugurujące rok szkolny w niedzielę, 8 IX: 

• godz. 11.00 – dla szkół podstawowych  

z błogosławieństwem przyborów szkolnych; 

• godz. 19.30 – dla młodzieży gimnazjalnej  

i szkół średnich. 

6. Ofiary złożone na tacę w przyszłą 

niedzielę (8 IX) zostaną przeznaczone na cele 

inwestycyjne.  

7. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej: 

Niedzieli, Gościa Niedzielnego oraz biuletynu 

parafialnego Ave Maria. 

Jest do nabycia nowy, wrześniowy numeru  

u Pani Fatimskiej. W najnowszym numerze 

znajdują się m. in. artykuły: dotyczące 

Podwyższenia Krzyża Świętego, Sakramentu 

małżeństwa i grzechu nieczystości. 

Wrześniowy numer naszej gazetki można 

nabyć w zakrystii i u ministrantów. Cena 

numeru to min. 2 zł. Serdecznie zachęcamy. 

8. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, 

budowniczych i dobrodziejów naszego 

kościoła, śp. Mieczysława Zdanowskiego  

(l. 71) z ul. Pomorskiej, którą pożegnaliśmy  

w minionym tygodniu oraz zmarłych  

z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu 

miłosierdziu.  

 

 

 

 

 

 



INTENCJE MSZALNE 

 

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA 2019 R.  

7.00 † Karolina Ochylska 

8.00 † Tata Brunon, siostra Irena i bracia Kazimierz i Stanisław 

18.00 W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas  

19.00 † Zofia w 33. rocznicę śmierci, Mikołaj Bogan i zmarli z rodziny z obojga stron 

WTOREK, 3 WRZEŚNIA 2019 R. ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO 

7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiece MBF i o zdrowie dla synów Rafała i Tomka z dziećmi  

8.00 † Franciszek Maciejowski 

18.00 † Zofia Kowalik 

19.00 
1) † Grzegorz Bartoszewski w 5. rocznicę śmierci 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Ewy i Tomasza z okazji 3. rocznicy ślubu  

ŚRODA, 4 WRZEŚNIA 2019 R.  

7.00 
1) † Eugenia (k) Bogdan (1. greg.) 
2) † Helena i Józef Paczkowscy  

8.00 † Mama Aleksandra Wasiak, babcia Franciszka Bilwin oraz dziadek Aleksander Bilwin 

18.00 
1) † Krystyna Barańska w 2. rocznicę śmierci 
2) O zdrowie dla wnuczki Mai 

19.00 † Emil Gazda (intencja od brata Tadeusza z rodziną) 

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA 2019 R. I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 † Eugenia (k) Bogdan (2. greg.) 

8.00 
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla księży pracujących w parafii (intencja od Anny i 
Ryszarda) 

18.00 O powołania kapłańskie 

19.00 
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jana z okazji 80. rocznicy urodzin 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Michała Kruszewskiego z okazji 80. 
rocznicy urodzin 

PIĄTEK, 6 WRZEŚNIA 2019 R.  I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 † Eugenia (k) Bogdan (3. greg.) 

8.00 Msza święta wynagradzająca Bożemu Sercu za grzechu i zniewagi jakie Je spotykają w Najświętszym Sakramencie  

17.00 
† Mąż Bogdan w 31. rocznicę śmierci, teściowie: Leokadia w 3. rocznicę śmierci, Jan w 21. rocznicę śmierci oraz 
zmarli z rodziny 

18.00 † Maria i Józef oraz rodzice z obojga stron 

19.00 Z prośbą o opiekę MBF dla Ilony i Łukasza, szczęśliwe i terminowe rozwiązanie oraz o zdrowe i radosne dzieciątko  

SOBOTA, 7 WRZEŚNIA 2019 R. I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 † Eugenia (k) Bogdan (4. greg.) 

8.00 Msza święta wynagradzająca  

14.30  Ślub: Joanna i Krzysztof  

18.00 † Marta, Stefan, Henryka, Tadeusz, Teofila i Leon  

19.00 
1) † Rodzice: Apolonia i Józef 
2) † Mama: Czesława w 3. rocznicę śmierci, ojciec Antoni, zmarli z rodziny Karwowskich i Szczygielskich 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 8 WRZEŚNIA 2019 R.  
6.30 † Marianna (k), Jadwiga, Tadeusz i Krzysztof  

8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, potrzebne łaski dla ks. Adama z okazji urodzin  

9.30 † Maria i Józef oraz rodzice z obojga stron  

11.00 † Rodzice: Leokadia i Leon Bileccy 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Eugenia (k) Bogdan (5. greg.) 

14.00 Dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Tomasza i Kamili Pawelec z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF 

18.00 † Tadeusz  

19.30 † Rodzice z obojga stron: Maria, Piotr, Stefania, Anna i Stanisław 


