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25. 08. 2014 r. /poniedziałek/ 
Do naszej Parafii zjechała się młodzież, która uczestniczyła w rekolekcjach oazowych 
„Nowej Drogi” II stopnia w Ochotnicy Dolnej. Przybyli z Nowego Miasta, Żyrardowa, 
Skierniewic, Żychlina i Bełchowa. Przyjechał również ich moderator – Ks. Marek /piecze 
kiełbaskę/. Młodzież najpierw spotkała się na eucharystii, a potem bawili się przy ognisku. 
W planach mieli udział w spotkaniu w Żyrardowie na „przystanku” w drodze „z Rio do 
Krakowa” oraz spotkanie wspólnoty w Domaniewicach w trzecią niedzielę września. 
. 
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EWANGELIA NA XXII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                   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 robić Mu wyrzuty: "Panie, niech Cię Bóg broni! Nie 
przyjdzie to nigdy na Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź 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". 

 
    Księgi Pisma są ciężkie nie tylko od dziejów człowieka – pełnego znoju pracy, potu 
i krwi – ale także od gąszczu rozterek człowieka: tamtego sprzed tysięcy lat i tego, który do 
końca świata będzie pytał, po co Bóg, kim On jest, jak za Nim iść. 
    Przez ten gąszcz pytań przebija się światło Krzyża, które porządkuje wszystko: „Jeśli kto 
chce pójść za Mną (…) niech weźmie krzyż swój”. 
    Swój krzyż: wierności powołaniu w życiu rodzinnym, w służbie społecznej i w życiu 
zakonnym czy kapłańskim. 
    Swój krzyż: cierpienia, wyrzeczenia, znoszenia innych, całe życie. 
Jezus umarł z miłości do każdego człowieka. Jezus umarł, bo tego chciał. 
Krzyż jest dowodem miłości. Miłość zakryła zbrodnię. 

/Cd. z nru 34 Informatora/ 
KOMPEDIUM 

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział trzeci 
"WIERZ Ę W ŚWIĘTY KO ŚCIÓŁ POWSZECHNY" 

Wierni: hierarchia, świeccy, życie konsekrowane 
184. W jaki sposób biskupi wypełniają swoją misję nauczania?  
Biskupi, w łączności z Papieżem, jako autentyczni świadkowie wiary apostolskiej, 
wyposażeni iwe iwładzę iChrystusa, mają obowiązek przepowiadania Ewangelii wszystkim 
w sposób wierny i autorytatywny. Przez nadprzyrodzony zmysł wiary Lud Boży trwa 
niezachwianie w wierze pod przewodnictwem żywego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. 
886-890; 939 
185. Kiedy przysługuje nieomylność Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła?  
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi 
i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, 
zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę 
dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd 
Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie 
orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary. 891  
 



OGŁOSZENIA 
1. Dziękujemy za piękny wieniec dożynkowy oraz dary ołtarza przygotowane przez 
     mieszkańców Gaju i Dzielnicy.   
2. Zachęcamy do praktykowania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. Można przy 
    spowiedzi lub w zakrystii prosić o specjalne książeczki zawierające wyjaśnienie praktyki 
    oraz owoców jakie Pan Jezus obiecał obchodzącym pierwsze piątki miesiąca  
    w objawieniach św. Małgorzaty Alacoque.   
3. W piątek, 5-go września br. po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie 
     modlitewne Kół Żywego Różańca dzieci i młodzieży. 
4. Spotkanie organizacyjne ministrantów, którzy chcą należeć do liturgicznej służby ołtarza 
    odbędzie się w niedzielę, 7 września br. po Mszy św. o godzinie 9.00. 
5. 27 września br. odbędzie się wyjazd na diecezjalne spotkanie KŻR w Domaniewicach. 
    Można się zapisywać  się na listę w zakrystii i u P. B. Skonecznej 
    /tel. kom. 518 372 918/. Koszt wyjazdu 25 zł/os. 
6. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w niedzielę 24 sierpnia br. w wysokości 1218,16 zł. 

 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Oliwię Gabrielę Glicner - otoczmy ją i jej rodzinę naszą modlitwą. 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWI ĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

 Dariusz Piotr Staroń, kawaler z par. tutejszej i Magdalena Gogól, panna z par. 
                Wniebowzięcia NMP w Lubochni, zapowiedź II. 
Grzegorz Jan Opulski, kawaler z par. św. Wojciecha w Ujeździe i Joanna Ewelina Miksa, 
                panna z par. tutejszej, zapowiedź I. 
Radosław Sowik, kawaler z parafii tutejszej i Anna Belica, panna z par. p.w.  św. Rodziny 
                w Tomaszowie Maz., zapowiedź I. 
Radosław Zbigniew Gierach, kawaler z par. tutejszej i Małgorzata Wójciak, panna z par. 
                MB Królowej Korony Polskiej w Spale, zapowiedź I. 
Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego przez w/w osoby zobowiązany jest powiadomić o tym proboszcza parafii. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Młodzi małżonkowie zasiadają do obiadu, który jest debiutem kulinarnym żony. 
- A czym kochanie nadziewałaś tego pieczonego kurczaka? 
- Jak to nadziewałam. Przecież nie był w środku pusty... 
 
186. W jaki sposób biskupi wykonują misję uświęcania?  
Biskupi  uświęcają  Kościół,  rozdzielając  łaskę  Chrystusa,  przez  posługę  słowa 
i sakramentów, w szczególności przez sprawowanie Eucharystii, a także przez swoją 
modlitwę, swoim przykładem i przez swoją pracę. 893  
187. W jaki sposób biskupi wykonują funkcję rządzenia?  
Do każdego biskupa, jako członka Kolegium Biskupiego, należy troska o wszystkie 
Kościoły partykularne i cały Kościół, wspólnie z innymi biskupami zjednoczonymi wokół 
Papieża. Władza, którą biskup osobiście sprawuje w powierzonym mu Kościele 
partykularnym, jest własna, zwyczajna i bezpośrednia, wykonywana jest w imieniu 
Chrystusa, Dobrego Pasterza, w jedności z całym Kościołem i pod przewodnictwem 
następcy Piotra. 894-896 /cdn./. 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 01. 09. 2014 

Wspomnienie św. Bronisławy 
  9.00 - Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. 
18.00 - Za + Stanisławę Pasik (int. od uczestników pogrzebu). 
                                                                     WTOREK 02. 09. 2014 
18.00 - Za + Stanisława Sawickiego (int. od Stanisława z rodziną).   
                                                           ŚRODA 03. 09. 2014 

      Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła  
18.00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
             Za + Ks. Henryka Sobieckiego i zmarłych nauczycieli;  
                   + Janusza w 30 roczn. śm., Henryka i Ryszarda Sygitowiczów;          
                   + Władysława Sekułę (int. od córki Barbary z rodz.); 
          + Lecha Głobińskiego (int. od syna Zbyszka z rodz.). 
                                                             CZWARTEK  04. 09. 2014 
18.00 - Czcicieli o. Pio. O uwolnienie dla osób zniewolonych nałogiem alkoholizmu  
                  w naszej Parafii /int. KŻ Różańca o. Pio/. 
                                                          PIĄTEK  05. 09. 2014 
17.00 - Spowiedź. 
18.00 - Za + Stanisława Kępę (int. od córek Barbary i Danuty z mężami).   
                                                          SOBOTA  06. 09. 2014 
17.00 - Ślub: Katarzyna Skoneczna i Jacek Lubicki.   
18.00 - Za + Grzegorza Staszewskiego z ok. 7 roczn. śm. 
 
                                                   NIEDZIELA 07. 09. 2014 
  9.00 - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Pauliny i Marka Lisów oraz 
                       Marysi w 1 roczn. urodzin; 
              O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marcina Tworskiego  
                       z ok. 18 roczn. urodzin; 
              O Boże błogosławieństwo dla Nikoli Szymańskiej z ok. 1 roczn. urodzin; 
              Za + Czesława Jońskiego w 5 roczn, śm.; 
                   + Genowefę Plewa; 
          + Józefę Kowalczyk (int. od bratowej Zofii z rodz.); 
                   + Annę Skoneczną; 
          + Grzegorza Staszewskiego w 7 roczn. śm.; 
          + Stanisławę Pasik (int. od bratowej Władysławy z rodz); 
                   +Jana Olczaka w 45 roczn. śm., Stanisławę i Sylwestra Olczak, Teres Kacprzak   
                      oraz zm. z c. rodz. Olczaków i Haraśnych;  
           + Mariana Galińskiego;  
          + Stefana Marcjanika oraz zm. z c. rodz. Marcjaników i Rybaków; 
          + Lecha Głobińskiego (int. od córki Iwony z rodz.); 
           + Mariannę, Wojciecha i Jana Lipskich, Mariannę, Wojciecha, Jana i Tadeusza  
                      Wieczorków oraz zm. z c. rodz Miniaków; 
                   + Reginę i Stanisława Budziejewskich. 
12.00 - O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Zofii Jóźwik z ok. 80 roczn. urodzin. 
18.00 - Za + Władysława Sekułę (int. od syna Jacka z rodz.). 
 


