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Mija 74 rocznica wybuchu II wojny światowej - największego konfliktu zbrojnego  
w historii świata. Wojna wybuchła 1 września 1939 po ataku III Rzeszy niemieckiej w 
porozumieniu z ZSRR na Polskę. Pierwszy etap wojny rozpoczął o godzinie 4:43 nalot 
na Wieluń, przeprowadzony przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka 
Wolframa von Richthofena, a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej 
na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein i agresja wzdłuż całej granicy 
niemiecko-polskiej. Do niemieckiego ataku na Polskę przyłączył się - 17 września --
ZSRR. Wojna pochłonęła ok. 5 600 000 ofiar ludności polskiej – wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie… 
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EWANGELIA NA XXII  NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                Łk 14, 1.7-14 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć 
posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, 
jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: "Jeśli cię kto zaprosi na 
ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był 
zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
"Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy 
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i 
powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka ci ę zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony". Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: "Gdy wydajesz 
obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A 
będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych". 

 
    Rezygnacja z pierwszych miejsc - jakże to niepopularna dziś postawa! Jedni 
nazywają ją głupotą, inni niezaradnością, jeszcze inni naiwnością. A tymczasem w 
dzisiejszej Liturgii Słowa, jakby wbrew współczesnym trendom i obyczajom, słyszymy 
jej pochwałę! W każdym miejscu na ziemi możliwe jest szczęście. Każde też może być 
odpowiednią drogą do zbawienia. Niezadowolenie, chęć wyrwania się za wszelką cenę 
do "pierwszych rzędów" czyni człowieka nieszczęśliwym. Skupianie się na tym, czego 
się jeszcze nie ma, zamiast radości z tego, co się ma, sprawia, że życie staje się udręką. 
Umieć powiedzieć: "wystarczy" (wystarczy dóbr materialnych, wystarczy władzy, 
wystarczy życiowych doznań) - to czyni wolnym i otwiera człowieka na to, co 
najważniejsze, a mianowicie: "Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane". "Mieć" nie po to, żeby mieć 
wyłącznie dla siebie, ale żeby móc podzielić się z bliźnim i służyć mu, nie oczekując 
niczego w zamian - to jest dopiero szczęście. Dziecko, które ma zabawkę tylko dla 
siebie, które kurczowo trzyma ją w rękach i nie pozwala jej sobie wyrwać, nigdy nie 
zazna radości wspólnej zabawy, radości dzielenia się. Ono się nie bawi, tylko pilnuje 
swojej własności - to szczęścia nie daje.  
    Na zgoła inne niebezpieczeństwo narażeni są ci, którzy zajmują ostatnie miejsca 
przy stole. Oby nie patrzyli zachłannie i zawistnie na tych, którzy siedzą wyżej, ale 
potrafili powtarza ć za Psalmistą: "Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje 
siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy" (Ps 131,1-2). Uczta 
będzie trwała wiecznie. Jakaż to wspaniała perspektywa! Bo w tej wiecznej 
perspektywie wszystko nabiera sensu: wszystkie niewygody, niedostatki, braki, biedy, 
cierpienia. Wszystkie "ostatnie miejsca".  
    Piękna jest ta Boża logika, piękne jest to, że Pan Bóg, jak dobry gospodarz, widzi 
także tych z "ostatnich miejsc". Ci, których świat nie dostrzega, są widziani przez 
Boga. Bardzo to krzepiące - że każde ziemskie "ostatnie miejsce" może stać się 
pierwszym w królestwie niebieskim, pierwszym w Bożej hierarchii. Tak wi ęc bądźmy 
wdzięczni, że zostaliśmy zaproszeni na ucztę, cieszmy się ze swojego miejsca na ziemi. 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam wszystkich uczniów Szk. Podst. i Gimn., rodziców i nauczycieli dnia 
    2 września na godz. 8.15 na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. 
2. W czwartek, 5 września br., na godz. 18.00 zapraszam czcicieli i sympatyków o. Pio 
    na Mszę św. i adorację. 
3. W najbliższy piątek, tj. 6 września przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakr. Pojedn. 
    zapraszam od godz. 17.00 szczególnie dzieci, które w tym roku przystąpiły do  
    I Komunii św. Przypominam o książeczkach I-o piątkowych. 
    Po Mszy św. zapraszam dzieci i młodzież na spotkanie Kół Żywego Różańca. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Szymona Gatkę - niech Bóg prowadzi go przez życie  drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Stoi w szkole Jasiu w czasie lekcji na korytarzu i powtarza: 
- Gdzie sens, gdzie logika...? 
Przechodzi pan dyrektor, a Jasiu swoje: 
- Gdzie sens, gdzie logika...? 
Pan dyrektor pyta: 
- Jasiu, skąd u ciebie takie filozoficzne rozważania? 
A Jasiu na to: 
- Bo wie pan: puściłem bąka w klasie, pani mnie za drzwi wyrzuciła, a oni wszyscy tam 
siedzą... 
 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział pierwszy 
WIERZĘ W BOGA OJCA 

                                                         /cd/ Symbole wiary  

60. Kim są aniołowie?  
Aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, niecielesnymi, niewidzialnymi i 
nieśmiertelnymi, bytami osobowymi, posiadającymi rozum i wolę. Kontemplując 
nieustannie oblicze Boga, wielbią Go, służą Mu i są Jego wysłannikami w wypełnieniu 
zamysłu zbawienia wszystkich ludzi. 328-333; 350-351  
61. W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?  
Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wstawiennictwa i czci w 
liturgii pamięć niektórych z nich. 334-336; 352  
Każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie (św. Bazyli 
Wielki).  
62. Co mówi Pismo Święte o stworzeniu świata widzialnego?  
Przez opowiadanie o "sześciu dniach" stwarzania Pismo Święte pozwala poznać wartość 
stworzenia i jego przeznaczenie dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Każda rzecz /cd. str.4/ 
 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  02. 09. 2013 
  8.15 W int. dzieci, młodzieży i wychowawców. 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                                     WTOREK  03. 09. 2013 
18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                           ŚRODA  04. 09. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Jana i Stanisława Olczaków, Teresę Kacprzak oraz cr. Olczaków  
                  i Haraśnych; 
                +Stanisława Mikę /int. od wnuczka Sebastiana z rodziną/; 
                +Wiesławę Gierach /greg/; 
                +Piotra Szubę /int. od siostry Krystyny z rodziną/; 
                +Mariana Galińskiego; 
                +Genowefę i Józefa Michałowskich oraz cr. Michałowskich  
                  i Broniarków /int. od córki Krystyny z rodziną/; 
                +Mariannę Głobińską /int. od syna Leszka z rodziną/; 
                +Jana, Józefę, Władysława i Bolesława Żelazków oraz Mariannę 
                  Szadkowską; 
                +Mariana, Józefę i Mateusza Staruchów oraz Helenę i Stanisława Kielan; 
                +Jana w rocz. śmierci i Helenę Tus, zm z rodziny Tusów i Bolejków. 
                                                               CZWARTEK  05. 09. 2013 
18.00 Czcicieli o. Pio. O wyzwolenie z nałogu alkoholowego /int. K. Żyw. Róż. o. Pio/;  
            Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                          PIĄTEK 06. 09. 2013 
18.00 Za +Grzegorza Staszewskiego w 6 rocz. śmierci; 
                +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                  SOBOTA 07. 09. 2013 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Jana Piotrowskich w 27 rocz. ślubu 
                   /int. od dzieci i  wnuczki/; 
          Za +Wiesławę Gierach /greg/. 
                                                   NIEDZIELA  08. 09. 2013 

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny /Matki Boskiej Siewnej/. 
  9.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Andrzeja Gradowskich w 10 rocz. ślubu  
                  i ich dzieci; 
          O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Sylwestra Musialików w 1 rocz. ślubu. 
18.00 Za +Józefę i Piotra Fijałkowskich, Janinę Skoneczną, Wojciecha Rutkę 
                  i Władysława Szczurkowskiego. 
 
 
 zawdzięcza swoje istnienie Bogu, od którego otrzymuje własną dobroć i doskonałość, 
własne prawa i własne miejsce we wszechświecie. 337-344  
63. Jakie miejsce zajmuje człowiek w dziele stworzenia?  
Człowiek jest szczytem stworzenia, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo 
Boże. 343-344; 353 /cdn./.  
           


