
 

 
 

 

 

 

Mdr 2, 12. 17-20 

Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Bezbożni mówili: 

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 
naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam prze-
kraczanie naszych zasad karności. 

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego 
zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wy-
rwie go z rąk przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 
cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie oca-
lony». 

           Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) 

Ref. Bóg podtrzymuje całe moje życie 

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *  
mocą swoją broń mojej sprawy.  
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *  
nakłoń ucha na słowo ust moich. 

Bo powstają przeciw mnie pyszni, *  
gwałtownicy czyhają na moje życie.  
Nie mają oni Boga *  

przed swymi oczyma. 

Oto mi Bóg dopomaga, *  
Pan podtrzymuje me życie.  
Będę Ci chętnie składać ofiarę *  
i sławić Twe imię, bo jest dobre. 

 

 

 



 
 

Jk 3, 16 – 4, 3 

Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny 

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła 

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość 
zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do 
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, 
którzy zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z wa-
szych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, ży-
wicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłót-
nie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymu-
jecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. 

             

Por. 2 Tes 2, 14 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,  
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

             

Mk 9, 30-37 

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś 
o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy 
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmar-
twychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to 
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 
się między sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierw-
szym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto 
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał». 

 

 

 



 

1. Dziś spotkanie dotychczasowych kandydatów do bierzmowania - 
Seniorów - o godz. 15.00. 

2. Dziś taca gospodarcza 

3. We wtorek Święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 

4. W czwartek wspomnienie św. Pio, kapłana, jest to dzień patronalny jednej 
z Róż Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii. Tego dnia o godz. 
6.30 Msza w intencji członków tej Róży. 

5. W środę nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.50. 
W przedsionku wyłożyliśmy kartki do zapisania intencji na to nabożeń-
stwo. Wypełnione kartki prosimy złożyć w koszyku na klęczniku pod ob-
razem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

6. W sobotę Msza św. Wypominkowa za naszych zmarłych o godz. 18.00 

7. Za tydzień Caritas będzie prowadził zbiórkę do puszek na pomoc dla 
uchodźców z Afganistanu 

8. Młodzież od 8 klasy szkoły podstawowej zapraszamy do zapisywania 
się na przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie 
trwa 2 lata i odbywa się w każdy 2 piątek miesiąca o godz. 18.00. Samo 
bierzmowanie jest sakramentem dobrowolnym. Prosimy zatem o przemy-
ślaną decyzję samych zainteresowanych. Zapisy przyjmuje Ks. Robert 
oraz lektor Karol, w każdą niedzielę, po Mszy, w zakrystii. 

9. Przypominamy rodzicom dzieci kl. III o konieczności przyniesienia wy-
pełnionych 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 poniedziałku.   

10. Pierwsze spotkanie rodziców dzieci komunijnych, z rozdaniem różań-
ców dzieciom zapisanym, odbędzie się w niedzielę, 3 października, pod-
czas Mszy o godz. 12.30 

11. Zachęcamy do korzystania podczas Mszy z naszej parafialnej gazetki,  
z Liturgią Słowa i ogłoszeniami. Darmowe gazetki są wyłożone w przed-
sionku i dostępne do pobrania na stronie internetowej parafii. 

12. Dzisiaj kończy swoją praktykę w naszej parafii kl. Przemysław Da-
gis. Dziękujemy mu za pomoc, za wszelkie prace dokonane dla na-
szej parafii i życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata 
przygotowania do kapłaństwa. 

 

 

 

 



 

 

25 niedziela 

zwykła 
19.09.2021r. 

09.00 + Henryka(k) Pietrucha 

11.00 

1. + Wacława(k) Deluga 

2. 

Dziękcz. w 10 r. ślubu Mileny i Grzegorza, dziękując za 
otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., 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 

Wsp. Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Hong Hasang i Towarzyszy 

Poniedziałek  

20.09.2021r. 

06.30 + Ewa Zielińska 2 rocz. śm. 

18.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

Święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 

Wtorek 

21.09.2021r. 

06.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 
1. + Józef i Józefa(k), Edward Werelich 

2. Dziękczynna z okazji urodzin Stanisława i Jerzego 

 

Środa 

22.09.2021r. 

06.30 
+ Jerzy, Bożena Cieślak 

oraz o Boże bł. dla Anieli, Gabriela i Michała 

18.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

Wspomnienie Św. Pio z Pietrelciny, kapłana 

Czwartek 
23.09.2021r. 

06.30 
1. + Marianna Sienkiewicz (greg) 

2. W int. członków Wspólnoty Żywego Różańca im. św.o.Pio 

18.00 
+ Cecylia 5 rocz. śm., i Marian Rębelscy,  

+ Marianna i Władysław Kibil 

 

Piątek 

24.09.2021r. 

06.30 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

18.00 + Maria Hlożek 

 

Sobota 

25.09.2021r. 

07.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

17.00 
+ Stanisław Piechociński w 30 dzień od pogrzebu  
(int od uczestników pogrzebu) 

18.00 WYPOMINKOWA 
 

26 niedziela 
zwykła 

26.09.2021r. 

09.00 + Marianna Sienkiewicz (greg) 

11.00 
+ Edward, Mieczysław, Teofila(k), Kazimierz Kowalscy,  
+ Antonina, Piotr Zielińscy 

12.30 + Maria, Czesław, Ryszard Powała 

18.00 + c. r. Laps, Golewskich, Puszkarskich 


