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To, co kiedyś mieściło się z trudem w przypominającym małą szafkę komputerze, 

dzisiaj nosimy w smartfonie w kieszeni lub torebce. Coraz bardziej wymyślne metody 

parzenia kawy, kojarzone do niedawna z krajami Południa, wypierają z naszych do-

mów tradycyjną zalewajkę. Rukola, ser feta, tzatziki i tortille zastępują w lodówkach 

dobrze znane sery, sałaty itd. Niejedna rodzina odkładając pieniądze na wakacyjny 

wyjazd, wybiera już nie polskie Pomorze z rozkapryszoną pogodą, ale gorącą Dal-

mację z adriatyckimi riwierami. 

Współczesny świat krzyczy: „Możesz więcej!” – więcej kupić, więcej zjeść, więcej 

mieć, więcej umieć, więcej przeżyć.   

„Czy człowiek w kontekście postępu staje się lepszy, duchowo dojrzalszy, bardziej 

świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej 

otwarty na drugich, zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabszych, bardziej gotowy 

świadczyć i nieść pomoc wszystkim?” – pytał w 1979 roku św. Jan Paweł II. 

Jeżeli żyje Ci się lepiej niż kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu, to zadaj sobie pyta-

nie o miłość. Czy bardziej kochasz? Czy masz w sobie więcej siły do służenia bli-

skim, przebaczania, czy po prostu do wysłuchania drugiego człowieka? 

Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: „Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie za-

bijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj 

bliźniego swego jak siebie samego”. 

Miłość sprawia, że żyje się lepiej – nie dlatego, że coś masz, ale dlatego, że kocha-

jąc jesteś „większy”, niż byłeś jeszcze niedawno.  

 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Jeżeli małżonkowie, stosując się do okresów niepłodności, szanują nierozerwalny 

związek znaczenia jednoczącego i rozrodczego płciowości ludzkiej, postępują jako 

‘słudzy’ zamysłu Bożego i ‘korzystają’ z płciowości zgodnie z pierwotnym dynami-

zmem obdarowania ‘całkowitego’, bez manipulacji i zniekształceń” (FC 32). 

Naturalne planowanie rodziny jest wielkim znakiem zaufania małżonków do Boga. 

Zdaje się, że o wiele łatwiej zaufać Mu w sferze pieniędzy, czy wychowania. Tutaj 

Bóg daje wolną wolę, a także rozum i zaprasza do współpracy. 



Rodzinny święty – bł. Antonia Mesina  

Antonia przyszła na świat 21 czerwca 1919 roku w Orgosolo, w pobliżu Nuoro, na 

Sardynii. Była drugim z dziesięciorga dzieci skromnego pracownika lokalnej admini-

stracji. Jej dzieciństwo wypełnione było pokorną służbą, ubóstwem i modlitwą. Swym 

dziecięcym sercem gorąco służyła rodzicom i Bogu. 

Nie znamy zbyt wielu faktów z jej życia. W latach szkolnych zaangażowała się w 

działalność Akcji Katolickiej. Już wtedy bezgranicznie chciała służyć potrzebującym i 

ubogim. Jej życie rozpoczęło się zaraz po wielkiej burzy I wojny światowej. Pozosta-

ło po nim świadectwo dziewiczej miłości do Boga i Matki Przenajświętszej. W ciszy 

radości, na uboczu, przyszła na świat. W ciszy cierpienia, na uboczu, odeszła do 

nieba. Był dzień 17 maja 1935 roku w Orgosolo. Zakończyła życie ziemskie w wieku 

16 lat, gdy podczas zbierania chrustu, w lesie, została zamordowana przez chcące-

go ją zgwałcić młodzieńca. Umarła, wybaczając swemu prześladowcy. Uroczysty po-

grzeb Antonii stał się pierwszym aktem czci, oddanej jej przez wszystkich mieszkań-

ców parafii. 

Do grona błogosławionych wprowadził ją papież św. Jan Paweł II w dniu 4 paździer-

nika 1987 roku. 

Wspomnienie liturgiczne błogosławionej dziewczyny przypada 17 maja. 

 

Opowiadanie Co zrobiłby Jezus? 

Pewna mama smażyła słodkie racuszki dla synków: pięcioletniego Tobiasza i trzylet-

niego Mateusza. 

Jak to bywa w takich sytuacjach dzieci spierały się, kto powinien dostać pierwszego 

racuszka. 

Mama wykorzystała to, aby udzielić im nauki moralnej:  

- Gdyby tu siedział Pan Jezus, powiedziałby: „Mój brat weźmie pierwszego racuszka, 

ja mogę poczekać” 

Nastała chwila ciszy, po czym Tobiasz zwrócił się do braciszka mówiąc: 

- Mateusz, będziesz Panem Jezusem. 

 

Złota myśl tygodnia 

Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. (Blaise Pascal) 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
 

Wielebnemu Ks. Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, organi-

ście Janowi Cyganowi, panu Zygmuntowi Czaja, służbie kościel-

nej, delegacjom: "Zespołu Caritas" i "Klubowi Seniora", Krew-

nym, znajomym za życzenia i kwiaty 

       Składa serdeczne Bóg zapłać 

         Jadwiga Kowalska 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 16.30.  
● W poniedziałek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
● W środę zapraszam dzieci szkolne na Mszę Św. o godz. 8.00. 
● W środę 10  września przypada 81 rocznica poświęcenia naszego kościoła. Pamiętaj-
my o modlitwie za żyjących i zmarłych kapłanów i dobrodziejów naszej parafii. 
● W czwartek po rannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
● W piątek obchodzić będziemy Uroczystość NMP Piekarskiej - patronki naszej archi-
diecezji. 
● W piątek o godz. 19.00 Msza Św. dla młodzieży z okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego i katechetycznego. Spowiedź Św. przed Mszą. 
● W sobotę przypada Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. Msza Św. ku czci Trój-
cy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej z procesją odprawiona zostanie o godz. 
19.00. Proszę o przyniesienie świec. 
● W niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Czyńmy często znak Krzyża 
Świętego i starajmy się cierpliwie znosić krzyże dania codziennego. 
● Okazja do Spowiedzi Św. przed każdą Mszą. 
● Wolne intencje Mszy św. wywieszone są w gablotce. 

● Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z zerówki i szkoły podstawowej na coty-
godniowe spotkania Grona Dzieci Maryi. Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie 
się w dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godzinie 10.00 
● Zapraszamy też młodzież naszej parafii na spotkania Oazy, które odbywają się w 
każdy piątek. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18:00. Pierwsze spotkanie po 
wakacjach odbędzie się w piątek 12 września. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Polska konstytucja odwołuje się do Boga i gwarantuje wierzącym pełne prawo obec-

ności w życiu publicznym i kształtowaniu oblicza ojczyzny. 
Orędownicy świeckości państwa uważają, że nie istnieje żadna moralna prawda 
obowiązująca wszystkich. Uważają, że jedynym „absolutem” jest jednostka i jej wol-
ność. Mają pełne prawo tak twierdzić i dążyć do ochrony tej najwyższej wartości, za 
jaką uważają indywidualną wolność. Ale ludzie wierzący mają takie samo prawo 
uważać, że najwyższą wartością jest Bóg i w zgodzie z tą prawdą organizować życie 
indywidualne i społeczne. 
● Ponadto w Gościu: 
- Papież Franciszek przypomina mi, żebym nie polegał na sobie – mówi abp Konrad 
Krajewski, jałmużnik papieski;- ile kosztuje zbawienie? 

Za tydzień, 14 września, do „Gościa Niedzielnego” dołączymy 2. część 
„Dzienniczka” św. s. Faustyny. Część 3., ostatnia, dołączona będzie do tygodnika 5 
października. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. „Bóg za-
płać” za dzisiejsze ofiary. 



8 IX 
Poniedziałek 

Święto 
Narodzenia 

NMP 

g. 1800 Koncelebra 
- Wspólna za żyjących  - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i 
zdrowie dla duszpasterzy, chorych i dobrodziejów naszej parafii 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rodzin: Du-
dziński, Kapsiak, Goliński, za ++ rodziców Marcisz, Dornia, Agniesz-
kę i Henryka Cyba, Horsta Golińskiego, dziadków Deska oraz krew-
nych 

9 IX 
Wtorek 

Wsp. św. Piotra 

Klawera i bł. 

Anieli Salawy 

g. 700 
g. 1800 

- Za parafian 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Stefanii 
Botor z okazji 80. rocznicy urodzin                             Te Deum 

 

10 IX 
Środa 

 

g. 700 
g. 800 

- Za parafian 
Msza Św. szkolna 
- Za + Alojzego Brzęk, siostrę Różę, Damiana Wieloch i pokrewień-
stwo 

11 IX 
Czwartek 

 

g. 700 

 
 
g. 1800 

- Za + Helenę Gnielczyk w dniu urodzin oraz Jerzego i Marię Gniel-
czyk 

Po Mszy Św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za + Jana Piechaczek w 1. rocznicę śmierci 

12 IX 
Piątek 

Urocz. NMP 
Piekarskiej 

g. 700 

g. 1800 

 

 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- W intencji młodzieży z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i 
katechetycznego 

13 IX 
Sobota 

Rocznica  

Objawień  

Matki Bożej  

w Fatimie, 

Wspomnienie 

św. Jana  

Chryzostoma 

g. 700 

 

 
 
g. 1900 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i 
zdrowie dla Pawła i Justyny Szołtysek z okazji 2. rocznicy ślubu 
oraz o błogosławieństwo Boże dla córki Weroniki 
- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Fatimskiej z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy, za 
Ojca Świętego, duszpasterzy, za nasze rodziny, chorych, czcicieli 
Matki Boskiej Fatimskiej oraz w czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej - 
od ofiarodawców              
Po Mszy Św. procesja ze świecami wokół kościoła 

14 IX 
NIEDZIELA 

Święto  
Podwyższenia 

Krzyża  
Świętego 

 
 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 

 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Jana Bernaś, rodziców oraz teściów 
- Msza św. chrzcielna - za Marię Górecko, rodziców oraz chrzest-
nych 
Nieszpory 
 - Za + Stefana Kuziorowicz w 1. rocznicę śmierci  
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