
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
Poniedziałek 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Św.  
1800 + Ryszarda Zegadło, Stefanię, Piotra Metryków   
1830 W 11 r.  ur. Gabrieli Zacharz i w 11. ślubu Krystiana i Jadwigi - zam. dziadkowie  
Wtorek 15.09 Matki Bożej Bolesnej 
1800 1) + Reginę Stachurę - od brata Edwarda z rodz. 
       2) + Stanisława Kamińskiego - z int. siostrzenic z rodzinami  
1830 1) + Józefa Zaleśnego - z int.  dzieci  
       2) + Janinę Kołek - z int. córki Marianny z mężem  
Środa 16.09 św. Korneliusza i Cypriana   
1800 1) + Władysława, Edwarda, Stefanie Metryków, Wincentego, Stefanię Szałasów, Ge-
nowefę, Tadeusza, Wiesława Januszków   
       2) + Andrzeja Machulskiego - zam. siostra Maria z dziećmi  
1900 1) + Stanisława Kamińskiego - od pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej w Kielcach  
        2) + Marka Stańko - zam. teściowie  
Czwartek 17.09 Dzień Powszedni   
1800 1) + Janinę i Józefa Zawadzkich - zam. córka  
        2) + Stanisławę Dziewięcką - od pracowników UP w Morawicy  
1900 + Janinę Kołek - od syna Mariana z żoną 
Piątek 18.09 św. Stanisława Kostki - RELIKWIE 

 

1800 1) + Andrzeja Machulskiego - zam. Krystyna Materek  
       2) + Marka Stańko - zam. rodz. Kruków  
1900 +  Stanisława Kamińskiego - z int. Leokadii  
Sobota 19.09 Dzień Powszedni 
1800 1) + Mariana Bentkowskiego - z int. żony z dziećmi  
       2) + Helenę Bedlę- zam. Stanisław i Paweł Krzysztofek  
1830 + Mariusza Kurdka  
Niedziela 20.09 Niedziela  
800 + Edwarda Nowaka (10 r. śm) 
1000  + Ryszarda Zegadło (r. śm) 
1200  za Parafię 
1400  (Nida) o potrzebne łaski dla strażaków i Boże bł. dla mieszk. Nidy i Zbrzy 
1600 + O Boże bł. dla Zuzanny Mesek w 1 r. ur.- z int. rodziców, dziadków, pradziadków  
i chrzestnych  
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 XXIV Niedziela Zwykła 
13 września 2020 r. Nr 42 (616) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Syr 27, 30 – 28, 7   /   Rz 14, 7-9 
Ewangelia: Mt 18, 21-35 
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy 
mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem 
mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie 
mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebie-
skie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi słu-
gami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. 
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał 
sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mie-
niem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa 
padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpli-
wość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad 

owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś 
winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. 
On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współ-
słudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu 
wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Daro-
wałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan je-
go kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec 
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». 

Kazanie espresso… 
„Winą jest nie karać win pociągających za sobą zgubę wielu” – poucza papież Eugeniusz IV 
na soborze w Ferrarze. Jeśli więc nałożenie kary na winowajcę jest przynajmniej niekiedy 
obowiązkiem, jak ma się sprawa przebaczenia? Wydaje się, iż wielkim problemem współ-
czesnego człowieka jest pomylenie przebaczenia z akceptacją bezkarności. „Przebaczyć” 
nie oznacza „darować karę”. Wśród wielu swoich celów kara ma być obroną przed dalszym 
nieprawym działaniem przestępcy, odstraszeniem przed nieprawymi czynami potencjalnych 
przestępców; ma też dać winowajcy impuls do podjęcia pokuty. Czy winny przestępstwa 
wykorzysta daną mu sposobność – to już jego problem. Kto przebacza – nie życzy zła 
przestępcy, karząc – nie motywuje się zemstą. Szczerze się modli o nawrócenie winnego. 
Jednak darować karę można tylko w szczególnych wypadkach, roztropnie przemyślawszy 
daną sytuację.                                                                                                      /o. J. Bocian/ 
 

Odpuść nam – jako i my odpuszczamy! 
 
 
 

Extra… 
× 13.09.1376 – papież Grzegorz XI opuścił Awinion, kończąc tzw. niewolę awiniońską 
papieży  
 



A w parafii… 
▪ Dzisiaj o godz. 20.00 Nabożeństwo Fatimskie. Proszę przynieść świece. 
▪ W tym tygodniu obchodzimy: 
- poniedziałek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
- we wtorek - wspomnienie N. M. P. Bolesnej 
- w środę - śś. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 
- w piątek - Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika – msza św. z relikwiami 
▪ W piątek przeżywamy święto św. Stanisława Kostki - patrona Polski, dzieci i młodzieży. 
Proszę, żeby dzieci przygotowały się do tego wydarzenia. Zgodnie z wcześniejszą zapowie-
dzią będzie to również modlitwa na rozpoczęcie roku szkolnego. I tak: 
- w 1 dniu w środę16 września kl. 8, 7 i 6, - w 2 dniu w czwartek 17 września kl. 5, 4 i 3  
- w 3 dniu - w piątek 18 września w samo święto św. Stanisława Kostki: zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież, a najmłodsze dzieci prosimy, żeby przyszły z przyborami szkol-
nymi na poświęcenie tornistrów. 
▪ Kandydatów do bierzmowania zapraszamy w piątek na Mszę św. o 18 00 i na spotkanie 
we wtorek i w sobotę o godz. 19.00. 
▪ W piątek, wypada także 3 piątek miesiąca, w ramach Nabożeństwa do Miłosierdzia Boże-
go zapraszam czcicieli kultu Miłosierdzia Bożego na godz. 18 00 
▪ W przyszłą niedzielę o godz. 14 będzie sprawowana Msza św. w kaplicy w Nidzie o po-
trzebne łaski dla strażaków i Boże bł. dla mieszk. Nidy i Zbrzy oraz poświęcenie pojazdów. 
▪ Sołtys wsi Nida zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się na placu OSP w dniu 20 
września o godz. 17. Tematem zebrania są propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 
2021 finansowanych z funduszu sołeckiego. W zebraniu udział weźmie Burmistrz Miasta  
i Gminy. 
▪ Osoby chętne, które pragną rozważać Słowo Boże i wziąć udział w spotkaniach Kręgu Bi-
blijnego proszone są o wpisywanie się na listę w zakrystii. Pierwsze spotkanie Kręgu Biblij-
nego odbędzie się w piątek 25 września o godz. 19 w Świetlicy przy Fontannie. Informacji 
udziela ks. Damian. 
▪ W piątek podczas Mszy św. dzieci komunijne przeżywające biały tydzień otrzymały ksią-
żeczki do odprawienia pierwszych piątków miesiąca. Niestety nie było 11 dzieci. Książeczki 
są do odebrania w zakrystii. Proszę nie lekceważyć praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca. 
<Oferta jest "atrakcyjna, a cena "niewygórowana">. Pan Jezus św. Małgorzacie Marii Ala-
coque przekazał między innymi: "Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że 
wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze 
piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie nie-
łaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką  
w godzinę śmierci." 
▪ W przyszłym roku w weekend majowy pielgrzymi zamiast do Włoch, z powodu pandemii, 
udadzą się na Warmię i Mazury. Można jeszcze zapisać się w zakrystii na wyjazd. Informa-
cje szczegółowe u ks. Damiana. 
▪ Firma z Kielc przyjedzie jutro ze sprzętem do prac na szczycie wieży kościoła. Będą na-
prawiać pochylający się krzyż. 
▪ Dziękuję dzieciom komunijnym i ich rodzicom za złożoną ofiarę na misje w wys. 1300zł.   
▪ Dziękuję za złożone ofiary w dzisiejszą, drugą, gospodarczą niedzielę miesiąca. 
▪ Dziękuję osobom, które wczoraj przybyły, by posprzątać kościół: Cichocka Krystyna, Go-
sudarska Jowita, Radomska Monika, Szczepańska Ewa, Piotrowski Mariusz i Alicja, Szot 
Bożena. 

Czy wiesz, że… 
1) W Świdnicy niedaleko Wrocławia znajduje się największa na świecie drewniana świątynia 
barokowa. Jest nią Ewangelicki kościół Trójcy Świętej który powstał w 1657 r. i może 
pomieścić 7,5 tys. osób. Kościół został wybudowany zaledwie w rok, bez użycia gwoździ.   

Boży człowiek… - bł. Paweł Manna (15 września) 
Paweł urodził się 16 stycznia 1872 r. w Avellino we Włoszech. Po ukończeniu szkół  
w rodzinnej miejscowości rozpoczął studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które 
przerwał we wrześniu 1891 r., by wstąpić do seminarium Instytutu Misji Zagranicznych w 
Mediolanie. Pragnąc stworzyć lepsze warunki dla współpracy w apostolacie osób świeckich 
i kapłanów, założył w 1916 r. Unię Misyjną Duchowieństwa, którą w 1956 r. Pius XII uznał 
za dzieło papieskie. W 1909 r. ks. Paweł został redaktorem naczelnym "Misji Katolickich",  
w 1914 r. założył pismo "Propaganda Misyjna", a w 1919 r. - "Włochy Misyjne" dla 
młodzieży. Na polecenie ówczesnej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary założył w Ducenta  
w regionie Kampania seminarium Najświętszego Serca dla misjonarzy. W 1924 r. został 
wybrany przełożonym generalnym Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie, który w 1926 
r., po połączeniu z rzymskim seminarium misyjnym, został przekształcony w Papieski 
Instytut Misji Zagranicznych. Na mocy decyzji Instytutu w 1936 r. ks. Manna założył 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Niepokalanej. Był niezwykle płodnym pisarzem. Całe swoje 
życie poświęcił bez reszty misjom. Zmarł 15 września 1952 r. w Neapolu. 

Jubileusz 50-lecia! 
5 września w klasztorze w Cieszynie w swojej wspólnocie zakonnej Zgromadzenia Sióstr 
Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka nasza rodaczka siostra Aniela Wojda 
wraz z dwiema innymi siostrami obchodziła 50-lecie swoich ślubów zakonnych. W tej pięk-
nej rocznicy życia zakonnego pełnego energii, pasji, wiary i uśmiechu chcemy dołączyć się 
do radości wszystkich bliskich s. Anieli i złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczę-
ścia i Bożego błogosławieństwa w dalszych latach życia zakonnego oraz miłych chwil spę-
dzonych na terenie naszej parafii podczas odwiedzin rodzinnych stron przez siostrę. 

Z Watykańskiej Ziemi… 
Rozważanie nt. intencji modlitewnej na wrzesień: Aby zasoby panety nie były 
rozgrabiane. Ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.  
Rozgrabiamy dobra planety. Wyciskając je jak pomarańczę. Kraje i firmy Północy 
wzbogaciły się, wykorzystując naturalne dary z Południa, generując „dług ekologiczny” Kto 
spłaci ten dług? Ponadto „dług ekologiczny” zwiększa się, gdy międzynarodowe koncerny 
robią poza swoimi krajami to, czego nie wolno im robić u siebie. To jest oburzające. Dziś, 
nie jutro, dziś musimy odpowiedzialnie dbać o stworzenie. Módlmy się, aby zasoby planety 
nie były rozgrabiane, ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. Nie dla 
grabieży, tak dla dzielenia się.                                                                    /papież Franciszek/ 

Zamyśl się… 
„Najpewniejszym sposobem ujawnienia 
charakteru ludzi nie są przeciwności 
losu, lecz danie im władzy”  

/Abraham Lincoln/  

Uśmiech 
Profesor zadaje pytanie podczas wykładu: 
- Jaką formą własności jest grób? 
- Użytkowanie wiekuiste - odpowiada student pra-
wa. 

Coś dla ducha… 
„Pycha” 

„Kiedyś spytałem dzieci podczas lekcji religii: - Co to jest pycha? Wszystkie dzieci umiały 
odpowiedzieć. Mówiły, że pycha to dobre jedzenie – dobre, bo pyszne. Mówiły, że pycha to 
mandarynka i kiwi, mleczna czekolada z orzechami, lody bakaliowe ze śmietaną. Tymcza-
sem jest jeszcze inna pycha, nieprzyjemna, niesmaczna, wstrętna, okropna. Taka pycha to 
zarozumiałość i egoizm. Pewien chłopiec był taki pyszny, że chodził z nosem do góry i uwa-
żał siebie za mądrzejszego od pani matematyczki. Pewna młoda pani była pyszna i uważa-
ła, że jest ładniejsza od Miss Polonii, ale spóźniła się na konkurs. Taka pycha jest grzechem 
dlatego, że pyszałek myśli tylko o sobie. Nawet jeśli urządza awanturę w domu i tupie nogą, 
to tylko dlatego, że nie wszystko było tak, jak on chciał.”                           /ks. J. Twardowski/ 

 


