
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1. Bóg zapłać sprzątającym i strojącym nasz kościół w ostatnim tygodniu. 

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Ewy i Bogdana Kluz, Marty 
i Wojciecha Kontek, Alicji i Jacka Pelc. 

2. Ofiary na potrzeby kościoła złożyli: P. Ewa i Jan Zięba 300 zł, P. Krystyna 
i Mieczysław Musz 240 zł, P. Mieczysława i Ryszard Rybka 240 zł. Bóg zapłać. 

3. Msze św. w tygodniu: w poniedziałek, czwartek i sobotę rano o godz. 700, 
pozostałe dni o godz. 1800. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw 
za dzieci, młodzież i wychowawców (Suche Dni Jesienne). We wtorek Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego – w naszym Kościele przeżywać będziemy 
35-lecie konsekracji Kościoła. W środę Święto Matki Bożej Bolesnej. 
W czwartek Dzień św. Jana Pawła II z modlitwą o orędownictwo za nami. 
Na Mszę św. w piątek zapraszam młodzież przygotowującą się do bierzmowania. 

4. W sobotę 25 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego 
Różańca do Jodłówki. Z radością wybiorę się z naszymi czcicielami Matki 
Bożej. Proszę zapisywać się w zakrystii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (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 odpowiedzieli: 
«Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 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 zupełnie otwarcie 
te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił 
się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «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 samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie 
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
W epoce badań, ankiet, plebiscytów popularności i sondaży 
łatwo możemy się przekonać, że duże znaczenie w życiu 
ludzi odgrywa opinia. Okazuje się, że dane mogą okazać 
się jednak niewystarczające. Jak przekazuje ewangelista 
św. Marek, Jezus „udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo 
uważają Mnie ludzie?”. Dopiero św. Piotr wyznaje „Ty jesteś 
Mesjasz”. Apostołowie ku takiej wierze szli powoli. 
Był czas, gdy pytali: „Co to za człowiek, któremu nawet wicher i jezioro są 
posłuszne?”. Czas niepewności jednak minął. Do takiej wiary musieli 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 13.IX – 19.IX 2021 
poniedziałek + Maria Kuźniar 

wtorek + Antoni Sobek, 6 rocznica śmierci, + Stefania, + Władysław 
Kurasz, w kolejną rocznicę 

środa + Daniel 
czwartek + Jarosław Nalepa, od rodziny Śpiewaków 
piątek + Jarosław Nalepa 
sobota Dziękczynna za wszystkie łaski w 70 r. urodzin Tadeusza 

niedziela + Waleria, + Agnieszka, w 17 r. śmierci 

 Do Nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; 
Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w Niebie. 

Adam Mickiewicz 
 -------------------------------- 

Piekło jest na Ziemi, jest w każdym człowieku i każdy 
z nas może stanąć przed jakimś wewnętrznym sądem 

ostatecznym. I zmartwychwstać z niego innym, 
nowym człowiekiem. 

                Maria Dąbrowska  
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