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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ DRUGĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                             MT 16,21-27 

 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 
Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. 
A Piotr wziął Go na bok i począł robi ć Mu wyrzuty: "Panie, niech 
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On 
odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejd ź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie". 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli kto 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 mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za 
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją 
duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 
razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania". 
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     Jaki Święty Piotr był grzeczny, skoro wziął Jezusa na stronę. Oddalił Go 
od innych apostołów, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, i dopiero potem otworzył 
buzię. Nie chciał zwracać uwagę Jezusowi przy wszystkich. My niestety 
mamy do Jezusa często publiczne pretensje choćby o to, że jest 
niesprawiedliwy. Myślimy po ludzku, to znaczy po swojemu. Nie chcemy 
być ubogimi, chcemy mieć pensje przynajmniej większe od średniej 
krajowej; nie chcemy być cichymi, trąbimy o sobie. Chcemy, żeby dla nas 
wszyscy byli sprawiedliwi i miłosierni. Nie tylko wtedy, kiedy nie zgadzamy 
się na śmierć, ale zawsze wtedy, kiedy omijamy Ewangelię. Mamy myśleć 
po Bożemu, to znaczy w duchu Ewangelii. 

Ks. J. Twardowski 
 

 



 
 

OGŁOSZENIA 
   1. Zapraszam wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej i   Gimnazjum, 
        rodziców i nauczycieli dnia 1 września na godz. 8.30 na Mszę św. 
        z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto zapraszam uczniów  
        i młodzież do Sakramentu Pojednania w dniach: 
                       wtorek, od godz. 16.30   -uczniowie kl. IV – VI Szk. Podst.; 
                       środa,    od godz. 16.30   -uczniowie Gimnazjum; 
                       piątek,   od godz. 16.30   -uczniowie kl. III Szk. Podst. 
   2. W najbliższy piątek, tj. 5 września przeżywamy I piątek miesiąca. 
       Do Sakramentu Pojednania zapraszam od godz. 16.30 szczególnie 
       dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii świętej. 
       Przypominam o książeczkach. 
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DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU P RZYJĘLI ŚMY: 

  Marcina Brzeskiego – niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, 
                                         prawdy i miłości.        
 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Mama pyta Jasia:  
- Czy zmieniłeś już rybkom wodę w akwarium?  
- Po co? One jeszcze tej nie wypiły. 
 
Jaś wita babcię która przyjechała w odwiedziny:  
- Dzień dobry babciu!! ale tata się ucieszy...!!!  
- A to dlaczego kochanie ??  
- Bo przed chwilą powiedział, że tylko ciebie do szczęścia nam brakuje! 
 
Żona wysyła męża do sklepu po zapałki:  
- Tylko kup dobre zapałki, żeby się dobrze palily - dodaje.  
Po kwadransie mąż wraca, kładzie pudełko na stole i mówi zadowolony:  
- Bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. Wszystkie się palą.  
 

Nauczycielka do Jasia:  
- Świetny rysunek, ale przyznaj się kto go robił? Ojciec czy matka?  
- Nie wiem ja już spałem! 
 



 
 

.INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  01. 09. 2008. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Zygmunta z racji 35 rocz. ślubu i ich 
          dzieci i wnucząt. 
19.00 Za +Stefana i Stanisławę Ostałowskich, ich dzieci i zięcia. 
                                                        WTOREK 02. 09. 2008 
16.30 Spowiedź: uczniowie kl. IV – VI. 
18.00 Za +Stefana Szadkowskiego, dziadków Kępów oraz Franciszkę Domaradzką. 
                                                                 ŚRODA 03. 09. 2008 
16.30 Spowiedź: młodzież gimnazjalna. 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
  Za +Janusza Sygitowicza w 24 rocz. śmierci i cr. Sygitowiczów i Haraśych; 
                +Bogdana Rokickiego / int. od Marty Politańskiej /; 
                +Stanisława Darmosza; 
                +Stefana Marcjanika i cr. Marcjaników i Rybaków; 
                +Stanisława Dębca / int. od syna Jana /; 
                +Antoniego i Antoninę Sobolewskich; 
                +Grzegorza Staszewskiego w 1 rocz. śmierci /int. od brata z rodziną/. 
                                              CZWARTEK 04. 09. 2008 
17.00 Msza św. czcicieli ojca Pio. 
18.00 Za +Józefa Grzelkę w 1 rocz. śmierci, Mariann ę i Danutę oraz dziadków  
          i Feliksa Kłosa. 
                                                       PIĄTEK 05. 09. 2008 
16.30 Spowiedź. /uczniowie kl. III /. 
18.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich. 
                                                                 SOBOTA 06. 09. 2008 
17.00 Ślub – Tomasz Golec i Monika Dąbrowska. 
18.00 Za +Jana Olczaka w 40 rocz. śmierci, Stanisławę i cr. Olczaków, Haraśnych 
          i Pasików. 
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Piotra Kurek z racji 5 rocz. ślubu 
          oraz ich dzieci. 
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Zofii i Mieczysława Sowików z racji  
          60 rocznicy ślubu. 
 
                                                        NIEDZIELA 07. 09. 2008. 
  9.00 Za +Stefana Matysiaka i Stefana Kaczmarka; 
          O Boże błogosławieństwo dla rodziny Gmaj z Rawy Maz. z podziękowaniem za  
          organy. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ewy i Tomasza Rogulskich z racji 10 rocznicy     
          ślubu i ich dzieci; 
          Za +Mariana Klimczaka i jego dziadków oraz cr. Klimczaków i Kępów. 
18.00 Za +Mariannę i Stanisława Kupidurów i cr. Kupidurów i Chudych. 
 
     


