
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

Poniedziałek 06.09 Dzień Powszedni   
1800 + Genowefę Zawadzką zam. Łabęccy i Woźniczko 

1830 + Józefa, Helenę, Tadeusza, Wandę Żuchowskich 

Wtorek 07.09 Dzień Powszedni  
1800 + Tadeusza, Mieczysława Kowalskich 

1830 + Janinę Fałdzińską od Haliny Łabędzkiej 

Środa 08.09 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

1800 1) + Władysława, Stefanię, Edwarda i Kazimierę Metryków, Stefanię, Wincentego 

Szałasów, Genowefę, Tadeusza, Wiesława Januszków zam. r. 2) W 1 r. ur. Marceliny, 1 r. 

ur. Tymona i 1 r. ślubu Michała i Karoliny o Boże błogosławieństwo 3) + Kazimierę, Ste-

fana Szałasów (r. śm.), Bartosza, Mariannę, Bogusława, Feliksa Dziewięckich, Rozalię, 

Tadeusza Domagałów z int. r. 4) + Irwina, Bogusława Lichniak, Sławomira Witczaka z int. 

Małgorzaty 5) + Bogusława Krzyszkowskiego z int. siostry Marianny i Marty z rodzinami 

6) + Józefę (39 r. śm.) i zm. z r. Hejduków i Węgrzynów 7) + Anielę (r. śm.), Józefa, 

Edwarda, Stanisława Malickich 8) + Józefę Misior (r. śm.), Helenę, Leona Gruszczyńskich 

9) + Tadeusza i Przemysława Rozparów z int. r.  10) o zdrowie dla Mateusza zam. koledzy 

i koleżanki z Nidy 11) + Genowefę Kowalską od wnuczka Artura z r. 

1900 W 3 r. ślubu Moniki i Damiana Malickich o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

Czwartek 09.09 Bł. Anieli Salawy  - RELIKWIE 

1800 + Janinę Fałdzińską od pracowników Teatru Stefana Żeromskiego 

1830 + Joannę Gadawską od męża 

Piątek 10.09 Dzień Powszedni  
1800 + Romana (r. śm.), Katarzynę Kruków i zm. z r. Kruków i Węgrzynów  

1830 + Joannę Gadawską od córki Oli z synem 

Sobota 11.09 Dzień Powszedni 
1800 + Józefa, Paulinę Mazur, Stanisława, Janinę, Mariana, Błażeja Krajewskich i Stani-

sława Kamińskiego 

1830 + Janinę, Henryka, Jana, Bogdana, Barbarę, Edwarda i Sabinę Bedla 

Niedziela 12.09 XIV Niedziela Zwykła 
800 + Zofię, Edwarda Orlińskich, Jana Orlińskiego z int. wnuczki Edyty Lach 

1000 za Parafię 

1200 Chrzty: 1) Jan Szymon Kubicki 2) Kalina Zofia Pawlusek  

1600 + Bogdana, Aleksandra i Helenę Kozakowskich z int. córki z r.  
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XXIII Niedziela Zwykła 
5 września 2021 r. Nr 41 (667) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:    Iz 35, 4-7a  
                  Jk 2, 1-5 
Ewangelia: Mk 7, 31-37 
 
Jezus opuścił okolice Tyru 
i przez Sydon przyszedł 
nad Jezioro Galilejskie, 
przemierzając posiadłości 
Dekapolu. Przyprowadzili 
Mu głuchoniemego i prosili 
Go, żeby położył na niego 
rękę. On wziął go na bok, 
z dala od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka; a spoj-
rzawszy w niebo, wes-
tchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: 
Otwórz się. Zaraz otworzy-
ły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały  
i mógł prawidłowo mówić. 
Jezus przykazał im, żeby 
nikomu nie mówili. Lecz im 
bardziej przykazywał, tym 
gorliwiej to rozgłaszali.  
I przepełnieni zdumieniem 
mówili: «Dobrze wszystko 
uczynił. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym 
mowę». 
 
 
 
 

Powiedziałeś do mnie Panie: 
„Właśnie uzdrowiłem ciebie” 

Teraz wiem, że z Tobą trwanie 
Sprawia, że odkrywam siebie. 

 

 

 

Extra… 
× 05.09.1698 – Car Rosji Piotr I Wielki wprowadził podatek od posiadania brody 
× 07.09.1896 – Odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. 

 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic. Intencja 
na wrzesień: „Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu 
życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy 
się w to zdecydowanie angażują.” 
▪ Podczas Mszy św. godz. 10.00 poświęcenie tornistrów z przyborami szkolnymi dla milu-
sińskich. 
▪ W liturgii tygodnia przeżywamy: 
- dzisiaj – św. Matki Teresy z Kalkuty, dziewicy, zakonnicy; Msza Święta z relikwiami. 
- w środę – Święto Narodzenia N.M.P. 
- w czwartek – bł. Anieli Salawy, dziewicy; Msza Święta z relikwiami 
▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza seniorów z naszej parafii w każdy wtorek września  
o godz. 18.00 do sali Caritas na spotkania przy herbatce i na projekcję filmu o tematyce 
religijnej. 

▪ Ponawiam zaproszenie na Pieszą Pielgrzymkę 
do Sanktuarium M. B. Loretańskiej w Piotrkowi-
cach. Już po raz 8 wyruszymy by podziękować 
Panu Bogu za Matkę Bożą, której rocznicę urodzin 
obchodzi Kościół 8 września. Można jeszcze  
w zakrystii dokonać zapisów. Wychodzimy z na-
szego kościoła w środę o godz. 5 30. Możliwość 
powrotu autokarem po skończonych uroczysto-
ściach rozpoczynających się tradycyjnie o godz. 
11.30. 
▪ Wyjazd na pielgrzymkę na Warmię i Mazury  
w najbliższy czwartek. Rozpoczęcie pielgrzym-
ki  Mszą św. o godz. 5.00. Od godz. 5.30 pakowa-
nie bagaży. Wyjazd z parkingu przed kościołem  
o godz. 5.45. 
▪ W sobotę o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie 
przed chrztem rodziców i rodziców chrzestnych. 
▪ Za tydzień w niedzielę (12.09) w Warszawie,  
w świątyni Opatrzności Bożej – beatyfikacja Sług 

Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Elżbiety Róży Marii Czackiej. Transmisje z tych 
uroczystości od godz. 12.00 przeprowadzi Telewizja Polska. Ze względu na ograniczenia 
nie wyjedziemy na pielgrzymkę, by osobiście uczestniczyć w tych uroczystościach. Pamię-
tajmy jednak w naszych modlitwach i dziękujmy Bogu za dar wyniesienia ich na ołtarze. 
▪ Dziękuję osobom, które podjęły udział w całodobowym czuwaniu w pierwszy piątek  
i pierwszą sobotę miesiąca. 
▪ Dziękuję rodzicom, którzy zatroszczyli się, by ich dzieci przybyły na rozpoczęcie roku 
szkolnego korzystając ze spowiedzi, dziękując za przeżyte wakacje i prosząc o Boże bł. na 
nowy rok nauki. 
▪ Mam pytanie: Czy wszystkie dzieci pierwszokomunijne odprawiają 9 pierwszych piątków 
miesiąca? 
▪ Ze spraw gospodarczych chciałbym przekazać informację o grożącym niebezpieczeń-
stwie. Podczas nasilających się opadów ujawniły się dziury w dachu kościoła. W kilku miej-
scach przecieka dach i leje się na folię przykrywającą ocieplenie stropu. W jednym miejscu 
– na stolik za ławkami pod chórem folia została przerwana i woda leje się do kościoła. Roz-
łożyłem jeszcze jedną folię i rozmawiałem z fachowcem. Po oględzinach p. Władysław obie-
cał postawić rusztowania na zewnątrz kościoła i będzie próbował załatać dziury. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia przed kościołem wystawiona jest puszka na ofiary 
na „Radio Maryja” i Telewizję „TRWAM”. 
▪ Za tydzień druga, gospodarcza niedziela miesiąca. 

Boży człowiek… -  Bł. Eugenia Picco (7 września) 
Eugenia urodziła się 8 listopada 1867 r. w Crescenzago (Mediolan), w rodzinie Adelaidy  
i Józefa Picco, słynnego niewidomego od urodzenia muzyka z mediolańskiej La Scali. Jej 
matka często towarzyszyła mężowi w zagranicznych podróżach, pozostawiając dziecko  
u rodziców męża. W kilka lat po urodzeniu Eugenii ojciec porzucił rodzinę i wyjechał do 
Ameryki, a matka zamieszkała z innym mężczyzną. Eugenia spędzała swoje dzieciństwo  
i młodość w niereligijnym i zepsutym moralnie środowisku rodzinnym: początkowo pozosta-
wała pod opieką babci, a później mieszkała z matką, zaznając wielu cierpień, zwłaszcza ze 
strony ojczyma. W roku 1886 zaczęła uczęszczać do oratorium prowadzonego przez siostry 
urszulanki w Mediolanie i w tym środowisku bardzo szybko rozwijała swoje życie duchowe. 
31 sierpnia 1887 r. wstąpiła do Zgromadzenia Małych Córek Najświętszych Serc Jezusa  
i Maryi w Parmie. Zgromadzenie to, założone przez ks. Augustyna Chieppi 22 lata wcze-
śniej, niosło pomoc najuboższym. Tu właśnie Eugenia rozpoczęła drogę do świętości. Po 
odbyciu aspirantury i nowicjatu złożyła pierwsze śluby w roku 1891, a w 3 lata później profe-
sję wieczystą. W latach 1905-1911 pełniła urząd mistrzyni nowicjatu, a następnie, aż do 
śmierci - przełożonej generalnej. Ze szczególną troską wprowadzała w życie wszystkie 
reguły zgromadzenia, dbając o formację duchową i kulturalną poszczególnych sióstr.  
W czasie wojny, w latach 1915-1918, oddała do dyspozycji chorych wszystkie siostry. Była 
osobą o głębokim życiu duchowym. Z Eucharystii czerpała apostolską miłość, która otwiera-
ła jej serce na każde cierpienie, ból, czyniąc ją matką wszystkich. 

Zamyśl się… 
„Choćbyś przegrał całkowicie, 
zbierz się, zgarnij, dźwignij, 
zacznij od nowa”  

/kard. Stefan Wyszyński/  

Uśmiech 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna 
się rok szkolny! 

Coś dla ducha… 
„Gromada Cyganów” 

Gromada Cyganów zatrzymała się kiedyś przy studni pewnej wiejskiej zagrody. Obserwował 
ich z zaciekawieniem pięcioletni chłopiec, który wyszedł z domu na podwórze. Jego wzrok 
przyciągał szczególnie jeden Cygan, rosły mężczyzna, który właśnie wyciągnął ze studni 
wiadro wody i stał z szeroko rozstawionymi nogami, pijąc łapczywie. Strumyczek wody 
spływał po jego gęstej, krótkiej, ogniście rudej brodzie, a silne ręce unosiły ciężkie, drewnia-
ne wiadro, tak jakby to była mała filiżanka. Skończywszy pić, wyjął kolorową chustkę i otarł 
sobie twarz. Potem pochylił się i zajrzał w głąb studni. Zaciekawiony chłopiec podszedł do 
niego i wspiął się na palce, starając się dostrzec to, na co patrzył Cygan. Olbrzym dostrzegł 
chłopca i z uśmiechem podniósł go do góry. 
- Czy wiesz, kto tam jest? - zapytał. Dziecko potrząsnęło przecząco głową. 
- Tam jest Bóg - powiedział Cygan. - Popatrz! - dodał i przytrzymał chłopca nad studnią. 
W dole, w wodzie lśniącej jak lustro, dziecko zobaczyło swoje odbicie. 
- Ależ to jestem ja! 
- Właśnie! zawołał Cygan, delikatnie stawiając chłopca na ziemi. - Teraz wiesz, gdzie jest 
Bóg. 
Nie potrafię konstruować nowych wspaniałych rzeczy, takich jak na przykład samoloty, 
poruszające się na srebrnych skrzydłach. Lecz dzisiaj, o brzasku, pomyślałem sobie  
o czymś cudownym i moje zniszczone ubranie stało się nagle piękne, błyszczące w blasku 
światła, spływającego z nieba. 
Myśl była taka: że w mojej dłoni jest ukryty tajemny plan, a moja ręka jest wielka, ogromna, 
na miarę tego planu. Czułem też, że Bóg, obecny jest we mnie i zna moją tajemnicę, a ja 
znam zamiar, który On chce zrealizować dla świata za pośrednictwem mojej dłoni. 

/Bruno Ferrero/ 
 


