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31. 08. 2014 r. - niedziela 
W naszej Parafii święto dziękczynienia – Dożynki. Piękny wieniec dożynkowy  i dary 
ołtarza przygotowali mieszkańcy Dzielnicy i Gaju. 
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EWANGELIA NA XXIII NIEDZIEL Ę ZWYKŁ Ą                                                                 Mt 18,15-20 
Upomnienie braterskie  
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij 
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze 
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się 
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, 
niech ci będzie jak poganin i celnik.  
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, 
a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.  
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich". 

 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus porusza bardzo drażliwą sprawę swarów i kłótni 
rodzinnych, co dzisiaj nie jest rzadkością między rodzicami a ich dziećmi. Przykład podany 
nam w Ewangelii jest niełatwy, jednak możemy zauważyć, że pierwszy krok powinien 
zawsze należeć do nas, nawet, jeśli wina jest po stronie drugiej osoby. Trzeba się 
przezwyciężać, zdobywać na odwagę, nie licząc zysków ani strat. Krytyka to pożyteczna 
i nawet pożądana sprawa, jeśli jej celem jest usunięcie wszelkich niedoskonałości 
i doprowadzenie do przemiany na lepsze. Pamiętajmy jednak, że nie może być przepełniona 
goryczą i nie może obrażać ani ranić drugiego człowieka. 
 

 
W prezbiterium zrobiło się kolorowo i wesoło od pięknych wieńców i wiązanek. Ks. 
Proboszcz w homilii powiedział: „…najpiękniejszą modlitwą dziękczynienia jest 
Eucharystia…”. Podziękował również Rolnikom „… całuję Wasze spracowane ręce, dzięki 
którym mamy chleb powszedni…”.  
 



OGŁOSZENIA 
1. Dziękujemy za piękny wieniec dożynkowy oraz dary ołtarza przygotowane przez 
     mieszkańców Gaju i Dzielnicy.   
2. W imieniu całej Parafii składam serdeczne podziękowania panom Jarosławowi  
     i Michałowi Kwiatkowskim, którzy w jeden dzień pomalowali dwa razy ścianę  
     w prezbiterium.  Dziękujemy także p. Czesławowi za pomoc w pracach przy 
     reorganizacji prezbiterium. Bóg zapłać! 
3. Składam także podziękowanie państwu Annie i Zbigniewowi Wysockim za podarowanie 
     płyt OSB potrzebnych do remontu podłogi w budynku plebanii. 
4. Wraz z Radą Parafialną ustaliliśmy, że potrzebna jest naprawa i ocieplenie styropianem 
     stropodachu na budynku plebanii. Istnieje także potrzeba poprawienia ocieplenia na 
     sklepieniu kościoła, ponieważ wata szklana obsunęła się na większości powierzchni 
     sklepienia przy zwieńczeniu, co powoduje duże straty ciepła. Porosiliśmy o pożyczkę  
     z Kurii Diecezjalnej na ten cel w wysokości 25 tys. złotych. Mamy nadzieję spłacić ją po 
     kolędzie. 
5. W ramach przygotowania do parafialnego Odpustu o. Pio w dniach 14 – 22 września 
     będzie odprawiana nowenna po Mszy św. wieczornej. 
6. Przypominam, że do Częstochowy wyjeżdżamy w sobotę o godz. 6:00  z Pl. JP II. 
7. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w niedzielę 31 sierpnia br. w wysokości 1373,25 zł. 

 
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWI ĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJ Ą SIĘ: 

Grzegorz Jan Opulski, kawaler z par. św. Wojciecha w Ujeździe i Joanna Ewelina Miksa, 
                panna z par. tutejszej, zapowiedź II. 
Radosław Sowik, kawaler z parafii tutejszej i Anna Belica, panna z par. p.w.  św. Rodziny 
                w Tomaszowie Maz., zapowiedź II. 
Radosław Zbigniew Gierach, kawaler z par. tutejszej i Małgorzata Wójciak, panna z par. 
                MB Królowej Korony Polskiej w Spale, zapowiedź II. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Czy wyszłabyś za mąż za człowieka, który ukradł pieniądze?  
- A ile? 
 

  

Na dożynkach nie zabrakło również parafialnych „Aniołków”. 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK 08. 09. 2014 

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
18:00 - Za + Józefę i Piotra Fijałkowskich, Janinę Skoneczną oraz Wojciecha Rutkę. 
                                                                     WTOREK 09. 09. 2014 
18:00 - Za + Stanisława Kępę (int. od synowych Teresy i Reginy). 
                                                           ŚRODA 10. 09. 2014 
18:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
             Za + Zofię Hofman w 4 roczn. śmierci;  
                   + Stanisławę Pasik (int. od wnuka Michała i Marzeny);       
                   + Józefę i Wojciecha Gierachów;  
          + Lecha Głobińskiego (int. od uczestników pogrzebu). 
                                                             CZWARTEK  11. 09. 2014 
18:00 - Za + Stanisława Sawickiego (int. od Katarzyny z Jackiem). 
                                                          PIĄTEK  12. 09. 2014 
18:00 - Za + Karola Gieracha w m-c po pogrzebie (int. od uczestników pogrzebu).   
                                                          SOBOTA  13. 09. 2014 

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
18:00 - Za + Ks. Henryka Sobieckiego i + Krzysztofa Wysmyka. 
                                                   NIEDZIELA 14. 09. 2014 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
  9:00 - Za zmarłych Parafian – wypominkowa. 
12:00 - O Boże błogosławieństwo dla Danuty i Józefa Janas z ok. 50 roczn. zawarcia  
                         sakramentu małżeństwa. 
18:00 - Za + Adama Trzcińskiego (int. od wnuka Kamila z rodz.). 
 

  
 

 
 

 
We Mszy św. aktywny udział biorą: Pani Kasia i Pan Mirek – starostowie Dożynek oraz 
Pan Wójt. 


