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ZE SŁOWA BOŻEGO NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
Mdr 2, 12. 17-20; Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8; Jk 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37 

     Jezus i Jego uczniowie przemierzali Gali-
leę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym 
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i 
mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany 
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po 
trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jed-
nak nie rozumieli tych słów, a bali się Go py-
tać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już 
w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawia-
liście w drodze?" Lecz oni milczeli, w dro- 

dze bowiem posprzeczali się między sobą o to, 
kto z nich jest największy. On usiadł, przy-
wołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś 
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je 
ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych 
dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyj-
muje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". Mk 9, 30-37 

KOMENTARZ 
        W centrum dzisiejszej ewangelii Pan 
Jezus stawia przed nami obraz dziecka. 
Może jesteśmy trochę zdziwieni dlaczego 
dla Jezusa dzieci są aż tak ważne? Przede 
wszystkim dlatego, że są one słabe i bez-
bronne, poza tym mają dobre intencje i 
wielki potencjał dobra, są szczere i bardzo 
ufne, czasem nawet mówimy, że ktoś jest 
naiwny jak dziecko. Jezus zachęca nas, by-
śmy trwali w postawie dziecka. Oczywiście 
nie wymaga nas do tego, byśmy teraz za-
kładali na siebie ubrania z okresu I Komunii 
Św. i nie zamierza nam podarować zaba-
wek. Chrystus wzywa nas, byśmy mieli uf-
ność i wiarę dziecka, czyli nie bali się na-
szych słabości. I tak jak dzieci wyciągają 
ręce do rodziców tak my mamy je wyciągać 
do Boga.   Wszyscy jesteśmy słabi i w pew-
nym sensie nie do końca dojrzali. Pan Bóg o 
tym wie dlatego może czasem stawia nas w 
obliczu trudnych sytuacji, które mają nam  

potwierdzić, że owa dojrzałość to nie to 
samo, co dorobek wielu mądrych doświad-
czeń, odbytych lekcji i przeżytych lat. Doj-
rzałość to pokora dziecka.  Myślimy cza-
sem, że jesteśmy dorośli podczas, gdy owa 
dojrzałość tak naprawdę jest dla nas jakoś 
dziwnie niedostępna.  Jezus mówi dziś: Kto 
przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, 
Mnie przyjmuje. W  powiedzeniu słów Je-
zusa dziecko symbolizuje taką rzeczywi-
stość, która w oczach ludzi niewiele się li-
czy, to wszystko co nie ma znaczenia, co nie 
jest godne uwagi i jest uważane za coś niż-
szego. Przyjmujesz to? Bo Jezus tak się 
składa, że utożsamia się właśnie z tym co 
nieważne, co nie cieszy się szacunkiem, jest 
słabe, bezbronne i potrzebuje pomocy. A 
Owa bezsilność i słabość są czymś co naj-
częściej powala nas na kolana, ale nie po to, 
by dobić, lecz nauczyć nas prawdziwej, po-
kornej i dziecięcej modlitwy. Ks. Wojciech 
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SPRÓBUJ ZROBIĆ NIESPODZIANKĘ 
        Jeżeli bliska Ci osoba – dziecko lub mama, mąż czy żona – denerwuje się rano przy 
myciu zębów, przy śniadaniu, po pracy, w sypialni czy gdzieś tam jeszcze, to „załatw 
ją” miłością. Zrób kartki z napisem: KOCHAM CIĘ lub BÓG CIĘ KOCHA i ukryj w 
różnych miejscach, na które wiesz, że ona natrafi. Albo zło się z niej wyniesie, albo ona 
pójdzie sobie ze złem gdzieś daleko, by przemyśleć i powróci. Innej możliwości nie 
ma. Spróbuj…                                                                                                     Autor nieznany 

BOŻA APTECZKA 
    Strach wynika z braku wiary. Znam 
wiele osób, które śpią z owiniętym na ręce 
różańcem – boją się. Albo modląc się, pocą 
się w zderzeniu z ciemnością, która jest w 
pokoju. Podwijają kołdrę pod nogi, żeby 
nie wszedł do nich zły duch. Kiedyś wra-
całem od przyjaciół, było bardzo późno, 
około drugiej w nocy. Kiedy z nimi siedzia-
łem, ciągle rozmawiali o szatanie, nakrę-
cali siebie i mnie opowieściami. Protesto-
wałem, mówiąc, że mam dość. Wysze-
dłem. Gdy zbliżałem się do domu przez 
długie ciemne podwórko, zaczęła mi dzia-
łać na wysokich obrotach wyobraźnia. Ba-
łem się. Myślałem: wejdę do domu, zapalę 
światło, włączę TV i jakoś będzie. Po dro-
dze odmawiałem zdrowaśki. I stało się coś 
innego. Gdy wszedłem na klatkę scho-
dową zostałem wzbudzony do walki du-
chowej przez Boga. Nie zapaliłem światła, 
oparłem się o ścianę. Powiedziałem: - Dość, 
ty łajzo rogata – wynoś się ode mnie! 
Wiem, że działasz w oparciu o mój lęk.  

Zszedłem po ciemku do piwnicy. Tam sta-
nąłem, opierając się o ścianę i modliłem się 
w ten sposób: „Boże, przyjdź do mnie, nie 
ruszę się stąd, dopóki nie przestanę się 
bać”. Po kilkunastu minutach poczułem 
pokój w sercu, a potem radość, ukojenie i 
światło. Zrobiło mi się tak błogo, że nie 
chciało mi się z tej piwnicy wyłazić. Tam-
tego wieczoru odniosłem jedno z najwięk-
szych zwycięstw w moim życiu. Dzięki Je-
zusowi. Kiedy czytałem sobie fragment Bi-
blii, w którym rozbroił mnie spokój Jezusa 
Przypomniała mi się pewna scena z ewan-
gelii o gwałtownym wichrze na jeziorze. 
„On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu” 
On sobie spał, a gdy Apostołowie Go obu-
dzili, powiedział ważne zdanie o tym, jak 
strach powiązany jest brakiem wiary. To 
wiele mi wyjaśniło. Dziś wiem, że stra-
chem się wygrywa, przeciwstawiając się 
mu, konfrontując kłamstwo w naszej gło-
wie i projektowane wyobrażenia z rzeczy-
wistością zgoła odmienną. A. Łodziewski 

       MYŚL NA TYDZIEŃ  



 3 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii 

duet ks. Jakuba Dębickiego, pro-
boszcza parafii w Nowym Jaryczo-
wie na Ukrainie, który pochodzi z 
naszej diecezji. Dziękujemy za wy-
głoszone dzisiaj słowo Boże. Po 
Mszy świętej będziemy zbierali 
ofiary do puszek na pomoc dla para-
fii ks. Jakuba. 

2. Spotkania grup duszpasterskich w 
tym tygodniu: 

• Lektorów we wtorek (25 IX) 
o 19.30 w zakrystii; 

• Młodzieży, która przygoto-
wuje się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania: dla grupy I we wto-
rek (25 IX) o godz. 17.00 w sali para-
fialnej, dla grupy II w środę (26 IX) o 
godz. 18.45 w sali parafialnej 

• Grupy Lectio Divina św. Jó-
zefa: dla grupy starszej w środę (25 
IX) o godz. 19.30 w sali parafialnej, 
dla studentów i młodzieży pracują-
cej w czwartek (26 IX) o godz. 19.30 w 
salce młodzieżowej; 

• Grupy młodzieżowej z 
klasy VII i VIII szkoły podstawowej 
oraz gimnazjum  
w środę (25 IX) o godz. 19:40 w ka-
plicy; 

• Ministrantów i chłopców, 
którzy chcieliby zostać ministran-
tami w sobotę (29 IX)  
o godz. 11.00 w zakrystii; 

• Koła różańcowego dzieci w 
sobotę (29 IX) o godz. 12.00; 

Na spotkania wszystkich grup para-
fialnych zapraszamy nowych człon-
ków. Małżeństwa, które chciałyby 
dołączyć do wspólnoty Domowego  

Kościoła prosimy o kontakt z ks. 
Andrzejem.  

3. W kalendarzu liturgicznym wspo-
minamy : w czwartek (27 IX) św. św. 
Wincentego a Paulo,  

• w sobotę święto św. Archanio- 
     łów: Michała, Gabriela i Rafała. 
4. Zapraszamy na pielgrzymkę auto-

karową do Sokółki (miejsca cudu 
Eucharystycznego z 2008 r.) oraz 
Gietrzwałdu (miejsca objawień 
Matki Bożej). Cena: 210 zł. Zapew-
niamy przejazd autokarem, nocleg 
w Sokółce, wyżywienie oraz ubez-
pieczenie. Wyjazd w piątek, 19 X w 
godzinach popołudniowych. Powrót 
w sobotę wieczorem, 20 X. Więcej 
informacji i zapisy w zakrystii i u 
ks. Andrzeja. 

5. Przypominamy, że od 6 V do 1 X 
trwa VI parafialny konkurs fotogra-
ficzny pt: Piękno stworzenia. Prace 
konkursowe można przynosić do 
biura parafialnego i do zakrystii. 
Wszystkich pasjonatów fotografii 
zachęcamy do udziału. Więcej infor-
macji i regulamin konkursu na na-
szej stronie internetowej. 

6. Po Mszy świętej do nabycia: Gość 
Niedzielny, Niedziela, biuletyn para-
fialny Ave Maria oraz najnowszy 
numer dwumiesięcznika biblijnego 
Galilea. 

7. Naszych drogich zmarłych polećmy 
Bożemu Miłosierdziu: Ks. Jerzego, 
budowniczych i dobrodziejów na-
szego kościoła, śp. Eugeniusza Dłu-
żewskiego (l. 65) z ul. Pomorskiej, 
którego pożegnaliśmy w minionym 
tygodniu oraz zmarłych z naszych 
rodzin: Dobry Jezu a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
 

PONIEDZIAŁEK, 24 WRZEŚNIA 2018 R. 

7.00 † Janina Więckowska w 12. rocznicę śmierci, Władysław Więckowski w 40. rocznicę śmierci 

8.00 
Msza Święta w 3. rocznicę ślubów wieczystych siostry Maksymiliany z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
opiekę MBF i dary Ducha Świętego 

18.00 
1) † Józef Plichta – 24. Msza Święta gregoriańska 
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Moniki z okazji urodzin 

19.00 † Rodzice: Stefania (k), Teodor 

WTOREK, 25 WRZEŚNIA 2018 R.  
BŁ. WŁADYSŁAWA 

7.00 † Jadwiga Michalska w miesiąc po pogrzebie 

8.00 
† Zmarli z rodziny Mykowskich: Jadwiga, Teresa, Antonina, Teodor, Ryszard, Zygfryd oraz dziadkowie z 
obojga stron 

18.00 
1) † Małgorzata w 2. rocznicę śmierci, rodzice: Maria i Kazimierz, brat: Zdzisław 
2) O zdrowie i szczęśliwą operację dla Krystyny 

19.00 † Józef Plichta – 25. Msza Święta gregoriańska 
ŚRODA, 26 WRZEŚNIA 2018 R.  

ŚW. KOSMY I DAMIANA 
7.00 † Tadeusz w 8. rocznicę śmierci, zmarli z rodziny z obojga stron 

8.00 † Józef Plichta – 26. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Elżbieta i Konrad Tesar 

19.00 † Jan Haase w 6. rocznicę śmierci 
CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2018 R. 

ŚW. WINCENTEGO A PAULO 
7.00 † Andrzej Bląk w miesiąc po pogrzebie 

8.00 Msza Święta dziękczynna za wstawiennictwem św. Antoniego 

18.00 
1) † Bogdan w 2. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Łoszak 
2) † Marian, zmarli z rodziny Borkowskich i Dobrowolskich 

19.00 † Józef Plichta – 27. Msza Święta gregoriańska 

PIĄTEK, 28 WRZEŚNIA 2018 R.  
ŚW. WACŁAWA 

7.00 Dziękczynna z okazji 35-lecia ślubu Bożeny i Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF 

8.00 † Józef Plichta – 28. Msza Święta gregoriańska 

18.00 
1) † Irena Sikora w 30. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
2) O dar wiary, prowadzenie, Boże błogosławieństwo dla Oliwi i całej rodziny 

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla ks. Mateusza z okazji 27. rocznicy 
urodzin 

SOBOTA, 29 WRZEŚNIA 2018 R. 
ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA 

7.00 
1) † Rodzice: Brunon Gruchała w 1. rocznicę śmierci, Anna Gruchała w 2. rocznicę śmierci 
2) † Zmarli z rodziny: rodzice, bracia i siostry (intencja od Mieczysława) 

8.00 
Dziękczynna z okazji 75. rocznicy urodzin z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF 
dla Gabrieli 

18.00 
1) † Józef Plichta – 29. Msza Święta gregoriańska 
2) † Józef Moskal w 19. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron oraz bracia: Andrzej i Sławomir 

19.00 † Antoni, Amalia, Zdzisław i Marian Graban oraz dziadkowie i babcia 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
30 WRZEŚNIA 2018 R. 

6.30 † Helena Drewa w miesiąc po pogrzebie 

8.00 † Bronisław Kalinowski 

9.30 † Bronisław Niewola w 16. rocznicę śmierci 

11.00 † Pelagia i Mieczysław Czajkowscy 

12.30 
1) Za parafię 
2) † Józef i syn Andrzej oraz rodzice z obojga stron 

14.00 † Józef Plichta – 30. Msza Święta gregoriańska 

18.00 † Janina i Michał 

19.30 † Ojciec Hieronim z okazji imienin oraz zmarli z rodziny 
 


