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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Iz 50, 5-9a; Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35 

   Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: 
"Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu od-
powiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Elia-
sza, jeszcze inni za jednego z proroków". On 
ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" 
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". 
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o 
Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie 
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i 
uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po  

trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zu-
pełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go 
na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się 
i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra sło-
wami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
po Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do 
siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: 
"Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze sa-
mego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje ży-
cie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie 
i Ewangelii, zachowa je".           Mk 8, 27-35 

KOMENTARZ 
       Bardzo często zastanawiamy się nad 
pytaniami, które Jezus stawiał swoim ucz-
niom i które także stawia nam. Dziś pyta 
nas: za Kogo my Go uważamy? Myślę, że 
każdy z nas powinien znać odpowiedź na 
to kim jest Jezus Chrystus. Bóg nieustannie 
przygląda się tej odpowiedzi, zwłaszcza w 
naszym codziennym życiu, które albo ją po-
twierdza albo jej zaprzecza.  Dlaczego Jezus 
apostołom zakazał mówić że jest Mesja-
szem Bożym? Otóż Jezus się bał, że oni tę 
prawdę źle zinterpretują i przekażą innym. 
I dlatego Jezus wychodzi ze stanowczą kon-
trą, sprowadzając uczniów na twardy grunt  
mówiąc: Syn Człowieczy musi wiele wy-
cierpieć, będzie zabity, kto chce iść za Mną 
niech weźmie swój krzyż, kto straci swe ży-
cie z mego powodu ten je zachowa. To zna-
czy, że On był Mesjaszem, bo mówił im o 
tym, że zginie, a oni tego nie słyszeli. My też  

się czasem zachowujemy się jakbyśmy 
mieli korki w uszach, zwłaszcza gdy słu-
chamy kazań o krzyżu i cierpieniu. Niby to 
wszystko rozumiemy, a kiedy przychodzi 
choroba, albo spada na nas jakiś ciężar bólu 
wówczas jesteśmy zaskoczeni, bo przecież 
nie tak żeśmy się Panie Jezu umawiali.  Je-
zus chciał sprowadzić apostołów na zie-
mię, bo On dokona zbawienia w innym 
systemie odniesienia. Apostołowie myśleli, 
że Chrystus przywoła dywizje czołgów i 
rakiet z nieba, a wtedy zrobi porządek ze 
wszystkimi poganami. Nie tak miało się 
dokonać zbawienie. Jezus przybył  z innego 
świata, po to, by nam przypomnieć, że  
mamy umierać dla grzechu i pragnień, 
wejść w inny wymiar odniesień, bo świat 
będzie zawsze narzucał nam swoją prag-
matykę, lecz prawdziwa skuteczność po-
wodzeń leży tylko w Bożej logice. Ks. Wojciech 
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JEDYNY ZWYCIĘZCA 
        Generał może zwyciężyć wszystkich wrogów na polu bitwy, po czym przegrać ze swymi krytykami 
w kraju. Może umieć dowodzić żołnierzami, ale nie potrafić opanować samego siebie. Może być zwy-
cięzcą w oczach ludzi, a zarazem przegranym według oceny Boga. Może siebie uważać siebie za niepo-
konanego, ale i tak upadnie przed ostatnim wrogiem człowieka – śmiercią. Wszystkie zwycięstwa ludzi 
w tym życiu są częściowe. Nawet zwycięstwa nad grzechem i złem, jakie wierzący odnosi w Chrystusie, 
są niepełne. Tylko jeden Człowiek w pełni zwyciężył grzech i śmierć i pokonał wszystkich swoich wro-
gów. Chrystus zwyciężył ten świat nie dzięki temu co robił, ale dzięki temu, Kim był.    Autor nieznany 

BOŻA APTECZKA 
     Prawdą jest to, że łajza rogata nas kusi, 
czyni zło, prowadzi do chorób itp. – i nikt 
inny. Irytujące jest w modlitwie Ojcze nasz 
niedokładne odwzorowanie tekstu z Pisma 
Św. Mówimy: „I nie wódź nas na pokusze-
nie”, choć Biblia mówi: „Kto doznaje po-
kusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi”. Bóg 
bowiem nie podlega pokusie do zła, ani też 
nikogo nie kusi. Zwłaszcza jest to niebez-
pieczne, gdy uczymy dzieci modlitw, nie 
tłumacząc im co i jak. W Biblii w oryginale 
zapisane jest: „i nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie”. Wydawałoby się, że każdy to ro-
zumie, a jednak coraz częściej spotykam się 
z opinią, że Bóg kusi – i to są skutki powta-
rzanego od dzieciństwa kłamstwa. 
Owszem, dopuszcza, nie ingerując, bo wi-
dzi następstwa. To tak jakbyś pozwolił 
dziecku lekko się oparzyć, aby nie podcho-
dziło do gara z gorącą wodą. Bóg ma taką 
cudowną zdolność, mądrość i wszechmoc 
do obracania złych chwil, momentów ży-
cia, naszych błędnych decyzji i upadków w 
wielkie dobro – do tego stopnia, że niektó- 

rzy myślą, że sam stwarza te sytuacje i są 
Mu one potrzebne do nauczenia duszy po-
kory i właściwego postępowania – co jest 
nieprawdą. Wielu też myśli, że Jezus 
wprowadza kogoś w chorobę lub w cier-
pienie, aby go doświadczyć i nauczyć. Bóg 
nie dałby chorób po to, aby Jego Syn nas z 
ich uzdrawiał, bo byłoby to rozdwojone 
Królestwo sprzeczności, a takie jest tylko 
królestwo szatana. Jezus umarł za nasze 
grzechy. Za grzechy, wskutek których po-
jawiły się choroby. Zatem wyzwolił nas, 
dając nam narzędzia i dary, aby być uzdra-
wianym. To, że z choroby płynie dobro, to 
właśnie zasługa Jego miłości i obracania 
tego co złe w dobro. Chorobę czy cierpie-
nie można oddać za dusze, gdy Bóg nam to 
objawi. Inaczej trzeba ją wyrzucać jak zło 
lub leczyć. Jeżeli ktoś uparcie uważa, że 
choroba to krzyż, to niech się tego krzyża 
nie wyzbywa, biorąc leki, bo Jezus kazał go 
nieść. Czasem trzeba odrzucić ludzkie my-
ślenie i zaufać Panu Bogu a nie polegać na 
własnym rozumie. Arkadiusz Łodziewski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Msza święta zbiorowa za zmarłych 

w czwartek (20 IX) o godz. 18.00. In-
tencje można składać w biurze para-
fialnym i w zakrystii.  

2. Zapraszamy na katechezę dla doro-
słych w poniedziałek (17 IX) na 
godz. 18.30 do sali parafialnej. Temat 
spotkania: „Dlaczego ludzie nie wie-
rzą? O przyczynach niewiary we 
współczesnym świecie”. Katechezę 
poprowadzi ks. Andrzej. 

3. Spotkania grup duszpasterskich w 
tym tygodniu: 

• Młodzieży z klas VII i VIII 
oraz gimnazjum w środę (19 IX) o 
godz. 19:40 w kaplicy; 

• Semper Fidelis w piątek (21 
IX) o godz. 18.30 w sali parafialnej; 

• Ministrantów i chłopców, 
którzy chcieliby zostać ministran-
tami w sobotę (22 IX) o godz. 11.00 w 
zakrystii; 

• Koła różańcowego dzieci w 
sobotę (22 IX) o godz. 12.00; 

• Klubu Seniora w sobotę (22 
IX) o godz. 16.00 w sali parafialnej.  

4. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
Na spotkania wszystkich grup para-
fialnych zapraszamy nowych człon-
ków. Małżeństwa, które chciałyby 
dołączyć do wspólnoty Domowego 
Kościoła prosimy o kontakt z ks. An-
drzejem.  

5. Zachęcamy serdecznie wszystkich 
parafian do czynnego włączenia się 
w tworzenie naszego miesięcznika 
parafialnego. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby podzielić się 
swoimi zdolno  ściami poetyckimi,  

fotograficznymi, malarskimi, którzy 
chcieliby opowiedzieć o swoim 
hobby, zaprezentować swoje zbiory, 
pokazać innym swoje osiągnięcia, ta-
lenty, opowiedzieć historię swojego 
życia, które zostało odmienione 
dzięki łasce Bożej, do kontaktu z re-
dakcją miesięcznika lub z ks. Ada-
mem. 

6. W kalendarzu liturgicznym   wspo-
minamy: 

• we wtorek (18 IX) święto św.    
Stanisława Kostki; 

• w czwartek (20 IX) św. An-
drzeja Kim Taegon, Pawła Chong 
Hasang i Towarzyszy; 

• w piątek (21 IX) święto św. 
Mateusza Apostoła i Ewangelisty. 

7. Przypominamy, że od maja trwa VI 
parafialny konkurs fotograficzny. 
Wszystkich pasjonatów fotografii 
zachęcamy do udziału. Więcej infor-
macji na naszej stronie internetowej. 

8. Dziękujemy za ofiary złożone w ze-
szłym tygodniu na tacę inwesty-
cyjną. Zebraliśmy 10 515 zł 

9. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 
Niedzielny, Niedziela oraz biuletyn 
parafialny Ave Maria. 

10. Naszych drogich zmarłych polećmy 
Bożemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodziejów na-
szego kościoła, śp.: Stanisława Gu-
mińska (l. 74) z ul. Subisława, Anto-
nina Łaćko (l. 71) z ul. Pomorskiej, 
którą pożegnaliśmy w minionym ty-
godniu oraz zmarłych z naszych ro-
dzin: Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie… A Światłość wiekuista 
niechaj im świeci na wieki. 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 17 WRZEŚNIA 2018 R. 

7.00 † Kazimierz, Barbara, Janina, Jerzy oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Józef Pilchta – 17. Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Jan, Marcin, Adam, Tadeusz oraz rodzice z obojga stron 
2) † Zygmunt w 3 miesiące po śmierci 

19.00 † Ignacy Myślak 

WTOREK, 18 WRZEŚNIA 2018 R.  
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

7.00 † Józef i Stanisława (k) 

8.00 † Józef Pilchta – 18. Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Antoni, Aleksandra oraz zmarli z rodziny 
2) † Brat Zbigniew Sienkiewicz  

19.00 † Marian Kutkowski, rodzice z obojga stron, rodzeństwo: Małgorzata i Mieczysław oraz zmarli z rodziny  
ŚRODA, 19 WRZEŚNIA 2018 R.  

ŚW. JANUAREGO 
7.00 † Karolina Ochylska  

8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla dzieci i wnuków 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, łaskę wiary i nawrócenia dla Żanety z okazji 
urodzin  

19.00 † Józef Pilchta – 19. Msza Święta gregoriańska 
CZWARTEK, 20 WRZEŚNIA 2018 R. 

ŚW. ANDRZEJA KIM TAEGON, PAWŁA HASANG I TOWARZYSZY 
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boze błogosławieństwo i opiekę MBF dla Małgorzaty w 9. rocznicę chrztu świętego 

8.00 † Józef Pilchta – 20. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Msza święta zbiorowa za zmarłych  

19.00 † Waldemar, Bronisława (k), Leon, Jadwiga, Ludwik, Tadeusz  

PIĄTEK, 21 WRZEŚNIA 2018 R.  
 ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. 
Mateusza z okazji imienin 

8.00 † Łucja w 7. rocznicę śmierci, Alfons oraz Henryk 

18.00 
1) † Alicja Dron-Grudzińska, Elżbieta Budnik, Alicja Stankiewicz  
2) † Zdzisława (k) w 3. rocznicę śmierci 

19.00 † Józef Pilchta – 21. Msza Święta gregoriańska 

SOBOTA, 22 WRZEŚNIA 2018 R.  

7.00 
1) O szczęśliwą operację, szybki powrót do zdrowia oraz ulgę w cierpieniu dla Barbary 
2) † Ireneusz Mosiński w miesiąc po śmierci  

8.00 † Józef Pilchta – 22. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Krystyna, Małgorzata, Władysław z rodziny Walkiewicz oraz dziadkowie z obojga stron 

19.00 
† Barbara Kaczmarek w 2. rocznicę śmierci, Bohdan, Regina oraz zmarli z rodziny Sztaramerów i 
Krasowskich  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
23 WRZEŚNIA 2018 R. 

6.30 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Sylwii i Grzegorza z okazji 18. 
rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

8.00 † Bronisława (k), Wanda, Teodor, Zygmunt Godlewscy oraz Franciszek Tomaszewski  

9.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie z okazji 15. rocznicy ślubu 

11.00 
† Kazimiera (k) Rojas w 2. rocznicę śmierci, Rudolfo Rojas w 1. rocznicę śmierci oraz zmarli z rosziny z 
obojga stron 

12.30 
1) Za parafię  
2) † Juliusz, Zofia, Jan, Julia 

14.00 † Rajmund, rodzice, bracia, teściowie 

18.00 † Rudolf Szweda w 11. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron oraz Łucja 

19.30 † Józef Pilchta – 23. Msza Święta gregoriańska 
 


