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OCALIĆ WOLNOŚĆ 
Wrzesień 1939 roku przybliżył się nam Polakom nie tylko we 

wspomnieniach, wybuchu II wojny światowej (1 września) oraz na-
paści Związku Radzieckiego ze wschodu (17 września) oraz przez 
agresję Rosji na Ukrainę i toczącą się tam już ósmy miesiąc wojnę. Czy 
dziś jesteśmy bezpieczni, tego nie wiemy, choć rządzący zapewniają 
nas że tak, ale musimy wszyscy zwrócić uwagę na potrzebę jedności 
w naszym Narodzie. Przychodzą trudne czasy i nikt nie ma gotowych 
rozwiązań, dlatego musimy być gotowi na wiele wyrzeczeń, aby oca-
lić wolność, aby zachować tożsamość Ojczyzny. 

Co z tego, że różnimy się politycznie, światopoglądowo, chce się nam narzucić nowe ideolo-
gie, jak za chwile możemy być doświadczeni wojną, czy utracić wolność czy suwerenność. Na-
sze małe polskie wojenki wewnętrzne mogą w jednym momencie paść przed jedną dużą wojną 
z zewnątrz. Możemy wszystko utracić. Dorobek wielu mieszkańców Polski może być przekre-
ślony, zniszczony, zawłaszczony, rozkradziony. Zrównane z ziemią miasta, wioski, zbombardo-
wane szkoły, zrabowane dzieła sztuki, splądrowane fabryki, zakłady pracy. Tak jak to się dzia-
ło 1 czy 17 września 1939 roku, jak to się dzieje teraz na Ukrainie. Przecież nie zaczynaliśmy 
żadnej z wojen światowych. Nie rozpętaliśmy żadnej rewolucji. Nie wybieraliśmy do władzy 
zbrodniarzy. A za pragnienie wolności sami musieliśmy dźwigać nasz dom z ruin. Traumy XX 
wieku leczymy i przepracowujemy do dziś. Co musi się jeszcze stać żeby zrozumieć, że wolność 
nie jest dana raz na zawsze. Wolność i Ojczyzna może nam być odebrana na pewno szybciej jeśli 
będziemy podzieleni, jeśli Ojczyzna nie będzie nam droga, jeśli o nią sami nie zadbamy. Kiedy 
to zrozumiemy? Oby nie było za późno!

WIEDZA RELIGIJNA - LEKCJE RELIGII
Czy jest nam potrzebna wiedza religijna? To pytanie coraz częściej 

zadajemy sobie wobec wyzwań współczesności. Otóż wiele osób nie ro-
zumie wiary katolickiej, nie rozumie zasad moralnych często uważając, 
że one są wymysłem jakiegoś duchownego. Zasady moralne Kościoła Ka-
tolickiego są jednakowe tak dla papieża jak i dla pani Joasi  sprzedającej 
warzywa. Wynikają one z Objawienia Bożego czyli z Pisma Świętego. Sa-
modzielne czytanie Biblii jest trudne i dlatego pogłębiając swoją wiedzę 
religijną należy wcześniej sięgnąć do katechizmu, by łatwiej zrozumieć 
wymogi wiary czytając teksty Pisma Świętego. Temu służy też katecheza 
w szkole podstawowej i średniej. Młodzi, rezygnując z katechezy skazują 



Wj 32, 7-11. 13-14, Ps 51 (50), 1 Tm 1, 12-17, Łk 15, 1-32

SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli bardzo obÞ cie mówi nam 
o  Bożym miłosierdziu. Objawia się ono w następstwie wykroczeń 
człowieka przeciwko Panu Bogu.

W pierwszym czytaniu możemy dostrzec przedziwną �amne-
zję� narodu wybranego. Mając w swej pamięci konkretne fakty 
Bożych ingerencji: wyprowadzenia z Egiptu, upokorzenia fara-
ona, obÞ tości pokarmu na pustyni, lud buntuje się i objawia swój 
twardy kark poprzez bałwochwalczy kult złotego cielca.

Wielu z nas zapewne wie, czym jest niewdzięczność za wy-
świadczone komuś dobro; czujemy się wtedy niejako zdradzeni, 
zdemotywowani, a co, jeśli jeszcze w dodatku ktoś wyśmiewa na-
szą dobroć? Tak mniej więcej zachował się w stosunku do Boga 
lud wybrany. A Bóg? Opis biblijny mówi nam, że z początku za-
mierzał tych niewiernych unicestwić, �wyzerować�, zacząć two-
rzenie nowego ludu. Ale właśnie za nimi, za tymi niewdzięcznikami, którzy wzgardzili Bożą 
dobrocią wstawia się Mojżesz, oręduje za nimi, aby Bóg cofnął swą rękę. I Pan Bóg przebacza. 
W postawie Mojżesza możemy dostrzec prototyp Jezusa Chrystusa, który przyszedł ocalić to, co 
zginęło i pragnął, aby nikt nie był zatracony.

Darowanie grzechu uwidacznia się również w ewangelicznej lekturze o marnotrawnym 
synu. Ten, żądając części przysługującego mu majątku, odznaczył się szczególną niegodziwo-
ścią, gdyż majątek zazwyczaj przypada człowiekowi dopiero po śmierci kogoś, kto sporządza 
testament. Zmarnotrawienie otrzymanych dóbr i osobista porażka życiowa syna nie zatwardza 
serca ojca, lecz wydobywa zeń obÞ te pokłady miłosierdzia. Syn ten staje w prawdzie o sobie, nie 
koloryzuje swojej historii, lecz konkretnie mówi, kim jest i co uczynił.

W sposób oczywisty Pan Jezus w postawie ojca sugeruje nam, jaki jest nasz Bóg � miłosierny 
Ojciec. Ileż to razy wracamy do Niego po kolejnych naszych życiowych porażkach? A Ojciec 
czeka, wychodzi nam naprzeciw i zawsze gotowy jest przebaczać. Ta postawa również powinna 
w nas reß ektować. Zarówno w życiu osobistym jak i w świadomości wspólnoty Kościoła � coraz 
częściej trzeba dziś wychodzić naprzeciw człowieka, który pozostaje zagubiony w labiryntach 
świata. Bóg bowiem nigdy nie rezygnuje z człowieka, niejako �walczy� o niego do ostatniego 
poruszenia jego serca i jego ostatniego tchu.

Opr. ks. Bogusław

�Bóg chce, by nasze pragnienie potwierdziło się 
w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, 

co jest gotów nam dać�.

MYŚL TYGODNIA

/św. Augustyn/

ks. proboszcz

siebie na życie bez Boga, a dokonują tego mając mgliste  pojęcie o życiu i jego sensie. Wiedza 
religijna wprawdzie nie decyduje o tym czy ktoś wierzy lub nie, ale pomaga w zrozumieniu sie-
bie oraz świata, a być może będzie oparciem dla radosnej wiary w Boga, który był, jest i będzie 
niezależnie od ludzkiego wyboru.



ZMARLI W OSTATNIM TYGODNIU: 
Jan Fedasz l. 70; 

Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj im wieczne spoczywanie!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA (4. 09.2022 r.)

DOROŚLI LEKTORZY
11 września: 6.30 B. Gąsior; 7.30 W. Werpa-
chowski; 9.00 T. Wajda; 10.30 A. Pastyrzak; 
12.00 M. Józefczyk; 15.30 M. Komusiński; 
18.00 Ł. Rygiel.
18 września: 6.30 A. Czernicka; 7.30 J. Trąd; 
9.00 K. Józefczyk; 10.30 U. Niemiec, 12.00 Sy-
biracy; 15.30 E. Syrek; 18.00 W. Baran.  

RADOSNE OPOWIASTKI 
Mały Jasiu ogląda 

wieczorem dziennik 
TV. Jest bardzo przeję-
ty wielką ilością infor-
macji o katastrofach, 
klęskach żywiołowych, 
wojnach, zbrodniach. 
W końcu klęka do pa-
cierza:

� Panie Boże � prosi � chroń, mamusię, tatu-
sia, siostrzyczkę i babcię oraz mojego chomika. 
No i proszę Cię, uważaj na Siebie, bo jak jeszcze 
Tobie się coś stanie, to będzie po nas.

1. W dniu dzisiejszym w Kościele polskim rozpoczyna się Tydzień Wychowania, głębszej 
reß eksji, modlitwy za dzieci i młodzież i rozmów nt. wychowawcze. Temat tygodnia wychowania: 
�Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem�.

2. Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w poniedziałek o 18.45 na spotkanie nt. �Czy 
dzisiejsze wychowanie dzieci i młodzieży prowadzi do tworzenia Polskiej Inteligencji?� 

3. We wtorek (13.09) zapraszamy na Mszę św. o 18.00 ku czci MB Fatimskiej. 
O przyozdobienie Þ gury kwiatami prosimy mieszkańców bloku 5A przy ul. Tysiąclecia. 
Zapraszamy do modlitwy różańcowej i czynienia pokuty za grzechy. 

4. W środę (14.09) obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża św. � w paraÞ i oo. kapucynów 
odpust. 

5. W piątek na zakończenie Mszy św. o 18.00 wieczór z Marką Bożą Szkaplerzną. 
Uwielbienie Boga i wołanie o uzdrowienie duszy i ciała. Możliwość przyjęcia szkaplerza.

6. W sobotę (17.09) 83. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. Dzień modlitwy 
o pokój i pamięci o Polakach wywożonych na Sybir. Msza św. za Polskę i Sybiraków w przyszłą 
niedzielę (18.09) o godz. 12.00. Wszystkich kochających Ojczyznę serdecznie zapraszamy do 
modlitwy. 

7. W niedzielę (18.09) wspominamy św. Stanisława Kostkę � patrona młodzieży i patrona 
Polski. Odbywać się będzie triduum przed uroczystością św. Stanisława. To także rozpoczęcie 
tegorocznych przygotowań przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. 

8. Podczas triduum w środę na 17.30 przychodzą klasy VI, w czwartek klasy VII, w piątek 
klasy VIII, w niedzielę � wszyscy.

9. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek � imienia NMP; we wtorek � św. 
Jana Chryzostoma; w środę � Podwyższenie Krzyża św.; w czwartek � MB Bolesną; w piątek 
� św. Korneliusza i Cypriana; w niedzielę � święto św. Stanisława Kostki; 

10. Różaniec przed wieczorną Mszą św. w tym tygodniu poprowadzi Róża Aniołów 
Stróżów (p. Stanisławy Częczek). 

11. Codziennie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
o 17.00 o pokój w naszej Ojczyźnie i w Ukrainie. Okazja do spowiedzi.

12. We wtorek 20 września o 19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie dla dorosłych, którzy 
wcześniej nie przyjęli sakramentu bierzmowania, a chcą uzupełnić przygotowanie i przyjąć 
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.



INTENCJE MSZALNE 12-18.09.2022 r.
PONIEDZIAŁEK 12.09

6.30 + Krystyna Żydzik 
 (od swatowej Haliny)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 12.)
7.00 (ss.)  + Agata Kozub (od ucz. pogrz.)
18.00 1)+ Antonina Ryglicka 
 (od siostry Władysławy)
 2) + Józefa Gromek 
 (od sąsiadów z klatki)
 3) + Janina Kreis (od Wojciecha,  
 przyjaciela księży)

WTOREK 13.09
WSP. ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

6.30 + Ireneusz Kazanecki 
 (od sąsiadki Michaliny)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 13.)
7.00 (ss.)  + Ryszard Pelczar w 6. r. śm.
18.00 1)+ + Emilian i Anna Zapora
 2)+ Irena Królicka (od siostry)
 3)+ Tadeusz Izdebski (od sąsiadów  
 z ul. Wróblewskiego 6)

ŚRODA 14.09
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA 

ŚWIĘTEGO
6.30 + Wanda Rygiel 
 (od wnuczki z rodz.)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 14.)
7.00 (ss.)  + Stanisław Pomprowicz 
 (od ucz. pogrz.)
18.00 1) w intencjach nowennowych:
 * za paraÞ an
 * dziękczynna w 1. r. ślubu   
 Dominika i Anity z prośbą 
 o błogosławieństwo Chrystusa na  
 dalsze lata;
 *+ Marek Wilk w 9. r. śm. 
 (od siostry z mężem)
 2) + Antonina Ryglicka 
 (od wnuka Roberta z rodz.)
 3) + + Stanisława i Henryk   
 Wolanin

CZWARTEK 15.09
WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ

6.30 + Bogusław Raś (od kolegi   
 Mieczysława z żoną i rodz.)
7.00 + Krystyna Żydzik 
 (od Barbary Płozy)

7.00 (ss.)  + Bogusław Dyl (od żony)
18.00 1)+ Józefa Błądek (greg. 15.)
 2)+ Irena Królicka 
 (od córki chrzestnej Katarzyny)
 3)+ Stefania Brande (od córki ZoÞ i)

PIĄTEK 16.09
WSPOMNIENIE ŚW. KORNELIUSZA 

I CYPRIANA
6.30 + Ireneusz Kazanecki 
 (od rodziny Tabiszów)
7.00 + Ryszard Głód 
 (od Grażyny Filip z rodz.)
7.00 (ss.)  za żyjących dobroczyńców i zelatorów  
 zgromadzenia i misji
18.00 1)+ Józefa Błądek (greg. 16.)
 2)+ Antonina Ryglicka 
 (od córki Anety z Natalią)
 3) + Stanisław Marosz (od sąsiadów 
 z ul. Wróblewskiego 6)

SOBOTA 17.09
6.30 + Czesława Józefczyk 
 (od sąsiadów Kubitów i Świątków)
7.00 + Józefa Błądek (greg. 17.)
7.30 (ss.)  + Danuta Laskoś (od ucz. pogrz.)
8.00 + Bogusław Raś 
 (od Ali i Romana Menet)
18.00 1)+ Ryszard Głód 
 (od Zbigniewa i ZoÞ i Głód)
 2) + Mieczysław Bialic 
 (od siostry Janiny)

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09
6.30 + Ireneusz Kazanecki 
 (od Małgorzaty i Krystyny)
7.30 + Krystyna Żydzik 
 (od córki Jolanty z rodz.)
7.30 (ss.)  + za zmarłych z rodziny Nowakowskich
9.00 + Tadeusz Ciupka w kolejną r. śm.
10.30 + Józefa Błądek (greg. 18.)
12.00  1) + Wanda Rygiel 
 (od synów Andrzeja i Marka)
 2) + Mieczysław Bialic 
 (od brata Stanisława)
15.30 + Jan Długosz (od żony)
18.00  + Zdzisław Wolan
 (od rodziny Wolanin)

Opr. ks. Paweł OstaÞ ński


