
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać składam sprzątającym i strojącym wczoraj nasz kościół. Na ten 

tydzień troskę o porządek i piękno kościoła powierzamy rodzinom: 
Agnieszki i Macieja Sałuka, Stanisławy i Jerzego Mołoń i zgłaszającej się osobie.  

2. Bóg zapłać pracującym przy kościele oraz za ofiary na cele parafialne. 
3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800. 
4. We wtorek przypada św. Narodzenia NMP. Podczas Mszy św. poświęcenie 

ziarna siewnego. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Na sobotnią Mszę św. ponownie zapraszam młodzież pragnącą mieć 
przewodnika – Ducha Świętego – po drogach życia do wieczności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój 
zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. 
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na 
słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała 
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli 
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin 
i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
cokolwiek zwiążecie na Ziemi, będzie związane w Niebie, 
a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie. Dalej, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeśli dwóch z was na Ziemi zgodnie o coś prosić będzie, 
to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w Niebie. Bo gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 
 

Jak by nie patrzeć, upominanie to twardy orzech do zgryzienia. Najbardziej 
wymagający uczynek miłosierdzia. Dlatego rzadko dobrze spełniany. Sedno 
tej trudności trafnie wyraził św. Alfons Liguori, pisząc, że "teoretycznie, ostre 
napomnienie kogoś, aby się opamiętał, jest doskonałym rozwiązaniem, ale 
w praktyce bardzo trudno tego dokonać, nie popełniając żadnej winy". Ale to 
nie wszystko. Gdy myślimy o upominaniu innych, od razu piętrzy się przed 
nami cała góra wątpliwości, często uzasadnionych. Przecież na okrągło 
stykamy się z mnóstwem ludzi, którzy żyją w ciągłym grzechu, co więc zmieni 
zwrócenie uwagi jednemu z nich? I czy mamy upominać wszystkich, których 
złe zachowanie nas razi i oburza? Gdzie leży granica upominania? Jak czynić 
to w rodzinie? W jaki sposób dotrzeć do uzależnionego ojca, który pije 
i krzywdzi swoich bliskich? A co powiedzieć własnej siostrze, która 
wykorzystuje dobroduszność rodziców? Jak upomnieć dorosłe dziecko, które 
oszukuje na podatkach lub zdradza współmałżonka? Nie upominamy 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 3 7(74)/2020  

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 7.IX – 13.IX 2020 

poniedziałek + Mateusz Pelc 

wtorek + Józef Kuźniar 

środa + Kazimierz Jara, 2 r. śmierci 

czwartek + Józef Kuźniar 

piątek + Józef Kuźniar 

sobota + Józef Kuźniar 

niedziela + Antoni Sobek, + Władysław i + Stefania Kurasz 

„Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko 
nad tym, czy prawdą jest, co mówisz, 

ale czy ten, do kogo mówisz, wytrzyma 
prawdę. Dobry przyjmuje upomnienia 

z radością, lecz im kto gorszy, tym gorzej 
znosi pouczenia.” 

– – – – – – – –  
„Kiedy poprawiasz, daj zawsze poznać, 

że pragniesz dobra i nie idziesz 
za własnym kaprysem.” 

Seneka 

Ks. Bosko 


