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

Na sobotę do sprzątania prosimy rodziny: Agnieszki i Krystiana Kościk, 
Jadwigi i Stanisława Mątkowskich, Beaty i Grzegorza Franków. 

2. Ofiary na potrzeby kościoła złożyli: P. Justyna i Zbigniew Kuźniar 400 zł, 
P. Ewa i Andrzej Sobek 250 zł, P. Stanisława i Edward Muratów 340 zł, 
P. Magdalena i Krzysztof Łoś 300 zł, P. Izabela i Zbigniew Kożuszek 250 zł. 
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

3. Msze św. w tygodniu: wtorek, czwartek i sobota rano o godz. 700, pozostałe 
dni o godz. 1800. Na Mszę św. w piątek zapraszam dzieci kl. III 
przygotowujące się do I Komunii św. 

4. W sobotę 25 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego 
Różańca do Sanktuarium w Jodłówce. Wyjazd po Mszy św. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA (Mk 9, 30–37) 
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, 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 jednak 
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał 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 przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 

 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo radykalna w swoim brzmieniu. Zresztą Jezus 
jest bardzo radykalny w pełnieniu woli Ojca i do radykalizmu zachęca także 
nas. On tłumaczy dzisiaj swoim uczniom, że zostanie pojmany, umęczony 
i zabity, ale również wspomina, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. 
Oni jednak tego nie rozumieją i boją się Go o to zapytać. Bali się dlatego, że 
mogli się narazić na irytację Mistrza? Czy może dlatego, że nie chcieli 
wierzyć w taki koniec przygody z Jezusem? „No jak to, On ma cierpieć 
i umrzeć? Przecież to Mesjasz, wybrany i posłany przez Boga? On nie może 
tak skończyć… A może jednak?” Może dlatego właśnie nie mieli odwagi Go 
o to zapytać, bo instynktownie czuli, że to jest prawda, a przecież postawili 
na Niego wszystko! Zaryzykowali wszystko: dobre imię, swoją przyszłość, 
pracę, poukładane życie. Poszli za Nim, a tu nagle mogli to wszystko stracić. 
Czy czasem w nas samych nie ma takiego myślenia? Czy nie brakuje nam 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 20.IX – 26.IX 2021 

poniedziałek + Jarosław Nalepa 

wtorek + Jarosław Nalepa 

środa + Jarosław Nalepa 

czwartek + Jarosław Nalepa 

piątek + Jarosław Nalepa 

sobota + Maria, + Roman Szpot, + Anna, + Józef Zacharscy 

niedziela + Janina Cioch, 1 r. śmierci 
 

 "Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza 
przede wszystkim ich niewinność: owa przejmująca 
niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy 

chęci bycia kimś innym, niż jest." 
         Anthony de Mello 

"Dziecko pragnie mieć psa, by go kochać, 
dorosły – by czuć się kochanym." 

               Andrzej Majewski 

     13.09.2021 r. odeszła od nas do Pana: Ś.P. Wioletta Pieczonka 
(pogrzeb odbył się w środę 15.09.2021 r.) 

W iecz n e  od pocz ywan ie  r a cz  J e j  dać  Pan ie…  
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