
 

 
 

 

 

Iz 50, 5-9a 

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem 
grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 
twarzy przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem 
twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? 
Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? 

           Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9)) 

Ref. W krainie życia będę widział Boga  

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *  
głos mego błagania,  
bo skłonił ku mnie swe ucho *  
w dniu, w którym wołałem. 

Oplotły mnie więzy śmierci, †  
dosięgły mnie pęta Otchłani, *  
ogarnął mnie strach i udręka.  
Ale wezwałem imienia Pana: *  
«Panie, ratuj moje życie!» 

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *  
Bóg nasz jest miłosierny.  
Pan strzeże ludzi prostego serca: *  
byłem w niedoli, a On mnie wybawił. 

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *  
oczy od łez, nogi od upadku.  
Będę chodził w obecności Pana *  
w krainie żyjących. 

 

 
 

 



 

Jk 2, 14-18 

Wiara niepołączona z uczynkami jest martwa 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 

będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego 

chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do 

syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się 
to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest 

sama w sobie. 

Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę 

swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. 

             

Ga 6, 14 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,  

jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa,  

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,  
a ja dla świata. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

             

Mk 8, 27-35 

Zapowiedź męki Chrystusa 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego 

z proroków». 

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby 

nikomu o Nim nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzu-

cony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale 

po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc 

na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie 

myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś 

chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój  

i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci 
swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 



 

1. Dziś Beatyfikacja Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety 

Róży Czackiej. Biskupi prosili, aby dać możliwość łączenia się także poprzez 
transmisję telewizyjną. Transmisja jednak nie zastępuje obecności na Mszy św. 

w kościele. Z racji beatyfikacji - wyjątkowo - dzisiaj nie ma Mszy o 12.30. 

2. Od dziś w przedsionku pozostawiamy naszą parafialną gazetkę z Liturgią Słowa 

i ogłoszeniami. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy podczas Mszy świętej. 

Gazetka jest darmowa. Na stronie internetowej parafii jest również dostępna 
elektroniczna forma gazetki do pobrania. 

3. Jutro 13 dzień miesiąca. Kolejna rocznica Objawień Fatimskich. Zapra-
szamy po Mszy św. wieczornej do udziału w nabożeństwie. Na kartkach można 

zapisać intencje i podać kapłanowi w zakrystii. 

4. We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

5. W środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 

6. W każdą środę o 17.50 zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Nowenny 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na kartkach umieszczonych w przed-

sionku kościoła, można podać intencje do wspólnej modlitwy podczas Nowenny. 

Kartki prosimy, aby wrzucić do koszyka na klęczniku przed obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

7. W sobotę Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 

8. W sobotę spotkanie WSZYSTKICH MINISTRANTÓW o godz. 10.00. 

9. Za tydzień w niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Rów-

nież w tym dniu rozpoczną się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wy-
chowawców. 

10. Trwają zapisy młodzieży do sakramentu bierzmowania w naszej parafii. 
Do sakramentu zapraszamy młodzież od 8 klasy szkoły podstawowej. Warun-

kiem koniecznym przy zgłoszeniu jest wygospodarowanie sobie każdego dru-

giego piątku w miesiącu od godz. 18.00 na spotkanie. Samo przygotowanie trwa 
2 lata, jest też dobrowolne, prosimy zatem rodziców, czy dziadków o nie nakła-

nianie na siłę młodych ludzi. Samo bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości, 
a dojrzałość nie buduje się na przymusie. Zapisy przyjmuje Ks. Robert oraz lek-

tor Karol, w każdą niedzielę, po Mszy, w zakrystii. 

11.  Aktualnych kandydatów do bierzmowania, którzy rozpoczynają już 2 rok 
przygotowania zapraszamy na spotkanie, w niedzielę, 19 września - wyjąt-

kowo - o godz. 15.00. Prosimy, aby na to spotkanie przyszli wszyscy bierzmo-
wani, to bardzo ważne. 

12. Przypominamy rodzicom dzieci kl. III o konieczności przyniesienia wypełnio-

nych deklaracji i ewentualnych dokumentów, jako potwierdzenie chęci zapisania 
dziecka do Komunii, do Księdza proboszcza, w terminie do 1 października. Do 

dnia 17 września można jeszcze zgłosić chęć przygotowania dziecka do Komunii, 
u Księdza Proboszcza, w godzinach otwarcia kancelarii, z wyjątkiem ponie-

działku.   

13. Za tydzień taca gospodarcza 

 

 



 

 

 

 

24 niedziela 

zwykła 
12.09.2021r. 

09.00 
+ Stanisław 19 rocz. śm. i Kazimiera Piątkowscy,  
+ Anastazja i Piotr Pietrucha, c.r. Pietrucha Piątkowskich 

11.00 

1. + Eugeniusz i Janina Kawka,  

dz. Kawka, Trojanowscy, Pisarek, Przybysz 

2. 
+ Stefania i Władysław Kostro,  

dz. Kostro, Józefa(k) i Stanisław Zielińscy 

18.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

Wspomnienie Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 

Poniedziałek  

13.09.2021r. 

06.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda 

18.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.30 Nabożeństwo Fatimskie 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

Wtorek 

14.09.2021r. 

06.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 Dziękczynna w 37 rocz. urodzin Marty 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 

Środa 

15.09.2021r. 

06.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 + Żaneta Stępień, o pokój duszy i radość nieba 

Wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa 

Czwartek 

16.09.2021r. 

06.30 O światło Ducha Św. i dar rozeznania dla Magdy i Radka 

18.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

 

Piątek 
17.09.2021r. 

06.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 
1. Dziękczynna w 30 dzień od ślubu Aleksandry i Krzysztofa 

2. Dziękczynna w 6 rocz. urodzin Łucji 

Święto Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski 

Sobota 
18.09.2021r. 

07.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

14.00 Ślub: Julia Suska – Mateusz Skierczyński 

18.00 

Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Marii i Marka, za wszystkie 

otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubi-
latów i całej rodziny 

 

25 niedziela 

zwykła 
19.09.2021r. 

09.00 + Henryka(k) Pietrucha 

11.00 

Dziękczynna w 10 rocz. ślubu Mileny i Grzegorza, dziękując za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego 
życia dla jubilatów i ich dzieci Agnieszki, Tomka, Wojtka i Oli. 

12.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 + Elżbieta Trzaskoma 


