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Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się  
i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie,  
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żo-
ny i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, 
nie może być moim uczniem. Kto nie nosi 
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może 
być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbu-
dować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, 
gdyby założył fundament, a nie zdołałby  
wykończyć, wszyscy, patrząc na   to, zaczęliby  

drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować,  
a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając 
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dzie-
sięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, któ-
ry z dwudziestoma tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo,  
gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o wa-
runki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wy-
rzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem. (Łk 14,25-33) 

Naśladowanie Jezusa nie może doko-
nywać się w oderwaniu od krzyża. Nie 
można iść za Jezusem nie niosąc swojego 
krzyża, ani nieść krzyża bez Jezusa. 

Obecnie na świecie często ośmiela się 
kwestionować i deptać wartość krzyża, 
spychając go na boczny margines. Dla wie-
lu krzyż się nie opłaca, jest niepotrzebną 
kulą u nogi, utrudnia komfortowy i wy-
godny poziom życia. Poza tym jest zgor-
szeniem i staje się dziś bardzo częstym 
przedmiotem sporów. Świat dziś głośno 
krzyczy i nawołuje: Zejdź z krzyża, to nie 
ma sensu, to się nie opłaca. Tak mogą mó-
wić tylko Ci, dla których Ewangelia i nau-
ka Chrystusa jest tylko zbiorem surowych 
wymagań przeszkadzającym w realizacji 
własnych planów i pomysłów na życie.  
W takim tonie mogą się wypowiadać tylko 
Ci, którzy wierzą w Boga ale żyją tak jakby 
Go nie było. 

Ilu naszych braci chrześcijan chociaż-
by na bliskim Wschodzie, gdzie trwają 
prześladowania za wiarę oddaje swoje 
życie stając w obronie krzyża Chrystusa? 
Jak więc wygląda nasze świadectwo 
przeżywania wiary? Jaką ma dla nas war-
tość krzyż? Czy często nie wygląda to tak, 
że nosimy krzyże na łańcuszkach, wie-
szamy je w domach, szpitalach, zakładach 
pracy i nierzadko pod tymi krzyżami wy-
powiadamy brzydkie słowa, obrażamy 
innych, narzekamy, że coś się nam nie 
powiodło, ktoś nas odrzucił. Krzyż  
to ciężkie, ale i piękne dobro. W muzyce 
krzyżyk na pięciolinii zawsze podwyższa. 
W Chrześcijaństwie jest podobnie. Pan 
Bóg nas nie chce umęczać krzyżem,  
ale pragnie, abyśmy drogą krzyża mogli 
wejść w świat Chrystusa. 

Ks. Wojciech Kuliński 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą 
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE: Kto jest autorem odczytanego dzisiaj podczas Mszy Świętej fragmentu 
Ewangelii? 

ODPOWIEDŹ: 

IMIĘ I NAZWISKO: 

 

Jeszcze 50 lat temu jakbyśmy poszli 
na Mszę święta, to poza kazaniem 
wszystko byłoby w języku łacińskim.  
A nasze uczestnictwo w niedzielnej li-
turgii sprowadziłoby się do prześledze-
nia tekstów za księdzem z tzw. „mszali-
kiem” bądź odmówieniem różańca. Mia-
ło to swoje głębokie znaczenie, bo czło-
wiek słysząc język łaciński odczuwał 
wielki respekt wobec tajemnicy. W koń-
cu tym była dla niego łacina. To powo-
dowało w sercu człowieka wielki szacu-
nek do Eucharystii jako tajemnicy,  
bo tym właściwie ona jest. 

Podczas Soboru Watykańskiego II bi-
skupi z całego świata zadecydowali  
o tym, że Msza Święta będzie sprawowa-
na w językach narodowych. Miało to 
pomóc w lepszym zrozumieniu tajemni-
cy i głębi Eucharystii. Od 1965 roku (bo 
wtedy zakończył się ostatni  sobór) w li-
turgii Kościoła zmieniło się wiele,  
ale czy wiele zmieniło się w przeżywaniu  

niedzielnej Mszy świętej? Rozumiemy 
słowa, które są używane podczas litur-
gii, ale czy rozumiemy co się dzieje pod-
czas Mszy świętej?  

Eucharystia to nie jest sprawa tylko 
księdza, ale to dzieło każdego jej uczest-
nika. Każdy ma w niej swoją rolę. Każdy 
jest na niej potrzebny. Może cotygo-
dniowe komentarze do poszczególnych 
części Mszy Świętej pomogą Ci w świa-
domym przeżywaniu Eucharystii. Może 
w ten sposób stanie się ona świętowa-
niem Twojej wiary i umocnieniem na ca-
ły tydzień. Gorąco zachęcam do lektury 
krótkich komentarzy liturgicznych  
w naszym biuletynie parafialnym doty-
czących części Mszy świętej. 

Ks. Andrzej Lojtek 
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1. Spowiedź święta w dni powszednie podczas Mszy Świętych o godz. 7.00 i 18.00 
oraz 15 minut przed Mszą Świętą o 19.00.  

2. W poniedziałek (5 IX) o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji 
podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas.  
Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w salce parafialnej, na które w sposób szcze-
gólny zapraszamy osoby chętne do włączenia się w pracę zespołu. 

3. Wspólnota Marana-Tha zaprasza na spotkania z żywym Słowem Bożym i modli-
twą uwielbienia w każdy czwartek o godzinie 19:00 w salce. 

4. W najbliższy czwartek (8 IX) Msza Święta zbiorowa za zmarłych o 18.00. Intencje 
można składać w zakrystii, bądź w biurze parafialnym. 

5. Młodzież klas III gimnazjum zapraszamy na spotkanie organizacyjne w związku 
z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania w najbliższy piątek  

o godz. 16.30 do kaplicy MBF. 

6. Zachęcamy do wzięcia udziału w VII Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki 

Boże w Trąbkach Wielkich. Wyście w sobotę (10 IX) o godz. 7.00 spod Bazyliki  
św. Brygidy w Gdańsku. Po dojściu na miejsce o godz. 16.00 Msza Święta odpustowa 
w Trąbkach Wielkich. 

7. W sobotę (10 IX) o godz. 10.00 odbędzie się comiesięczna Msza Święta dla cho-

rych i ich rodzin. Po Mszy Świętej spotkanie w salce parafialnej. 

8. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę (11 IX) zostaną przeznaczone na cele 
inwestycyjne. 

9. W kaplicy MBF wystawiony jest kosz, do którego można składać przybory 

szkolne dla dzieci z naszej parafii rozpoczynających rok szkolny. 

10. W najbliższym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przeżywać będziemy: 

 w czwartek święto Narodzenia NMP  

11. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela. Za-
chęcamy także do zakupu wznowionego po wakacyjnej przerwie biuletynu para-

fialnego „Ave Maria”. 

12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego 
kościoła, śp.: Władysława Fijałka, Gerarda Wickiego i Stefana Rutkowskiego, których 
pożegnaliśmy w minionym tygodniu oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy teraz 
Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
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 NIEDZIELA  4 WRZEŚNIA  2016 r. – XXIII Niedziela Zwykła 

6.30 ++ Mama Aleksandra Wasiak; babcia Franciszka Balwin oraz dziadek Aleksander Balwin 

8.00 Żywy Różaniec 

9.30 ++ Tata Brunon, siostra Irena, bracia: Stanisław i Kazimierz 

11.00 
Dziękczynna z okazji 45-tej rocznicy ślubu Wiesławy i Józefa Chodupskich z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBF 

12.30 
Dziękczynna z okazji 50-tej rocznicy ślubu Janiny i Józefa Stybor z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie i opiekę MBF 

14.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 ++ Mieczysław (m) i Józef (m) oraz za zmarłych rodziców 
19.30 Za parafię 

 PONIEDZIAŁEK  5 WRZEŚNIA  2016 r.  

7.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

8.00 + Mieczysław Kruszewski w 1 rocznicę śmierci 

18.00 W intencji Caritas 

19.00 + Teresa (intencja od Celiny) 

 WTOREK  6 WRZEŚNIA 2016 r. 

7.00 + Antoni Ochylski – junior 

8.00 
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Teresy 
Szczepańskiej w 80 rocznicę urodzin 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Marii  
w 92 rocznicę urodzin 

19.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

 ŚRODA  7 WRZEŚNIA  2016 r.  

7.00 ++ Władysław (m), Wiktoria, Alfred (m) i rodzice z obojga stron  

8.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 ++ Rodzice: Leokadia i Leon Bieleccy 

19:00 ++ Zofia, Kazimierz Wiklińscy oraz dziadkowie 

 CZWARTEK  8 WRZEŚNIA  2016 r.  – Narodzenie NMP 

7.00 
Dziękczynna za dar życia i kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary 
Ducha Świętego i zdrowie dla ks. Adama w dniu urodzin 

8.00 ++ Rodzice: Piotr, Maria, Stefania (k) oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

18.00 Zbiorowa za zmarłych 

19.00 
1) + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 
2) Dziękczynna za pomyślny przebieg pewnej sprawy 

 PIĄTEK  9 WRZEŚNIA  2016 r.  

7.00 
Dziękczynna za dar życia, chrztu świętego, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF  
i zdrowie dla Lucyny w dniu 82 urodzin 

8.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 + żona Halina Jatczak w 1 rocznicę śmierci 

19:00 ++ Jan, Jadwiga, Wincenty, Kazimiera (k), Wacław, rodzice z obojga stron 

 SOBOTA  10 WRZEŚNIA 2016 r.  

7.00 ++ Ewa, Janina 

8.00 + Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska 

18.00 
1) O Boże błogosławieństwo dla kapłanów pracujących w naszej parafii i z niej 
pochodzących 
2) + Stanisław Staszkiewicz w miesiąc po pogrzebie 

19.00 ++ Krzysztof Zaremba w 2 rocznicę śmierci, brat Andrzej oraz rodzice 

 


