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Ewangelia wg św. Mateusza 18,15-20.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój 

zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 

cię usłucha, pozyskasz swego brata. 

Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 

dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła 

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». 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 

„Podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu 

dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania — poprzez rodzenie 

— obrazu Bożego z człowieka na człowieka” (FC 27). 

Wyniki badań opinii społecznej pokazują, że rodzina jest dla wielu najważniejszą 

wartością. Tymczasem św. Jan Paweł II pokazuje, że nawet ona ma służyć czemuś 

większemu – życiu. Jakże kruche jest szczęście małżonków, którzy zapominają, że nic 

nie przyniesie im takiego błogosławieństwa, jak współpraca ze Stwórcą i Dawcą 

życia. 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  8. 09. 2014 – Narodzenie NMP - święto 

7. 00 Za + męża Józefa Witola, za ++ rodziców, ++ teściów Jana i Apolonię, za ich 

dzieci i d.op. 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Marii i Marcina z ok. rocznicy ślubu oraz za dzieci z rodzinami, prosząc 

Boga o wszelkie potrzebne łaski 

Wtorek  9. 09. 2014 – bł. Anieli Salwy, dz. oraz św. Piotra Klawera 
7. 00 Za ++ Marię i Stanisława Smandzik, synów Karola i Oswalda, rodziców, ++ 

krewnych i synową Marię 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

rodzinie Kurpierz 

Środa  10. 09. 2014  
7. 00 Za + Marię Buchta w dniu urodzin, za ++ rodziców i rodzeństwo 

18. 00 Za + matkę Jadwigę Świerc, jej męża Ludwika oraz za pokr. i za ++ z rodz. 

Świerc – Mandok 

Czwartek  11. 09. 2014 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Intencja wolna 

18. 00 Za + Annę Kurpierz w 30 dz. po śm. 

Piątek  12. 09. 2014 – Najśw. Imienia Maryi 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Angelę Laxy w rocznicę  

śmierci i za ++ rodzństwo 

Sobota  13. 09. 2014 – św. Jana Chryzologa, bpa i dra K. – wspomnienie 

Matki Boskiej Fatimskiej 
7. 00 Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców mszy św.   

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + ojca Henryka Adamiec, dziadków Franciszka i Paulinę Adamiec, 

Konstantynę i Józefa  Mencel, + teściową Teresę Urban i za ++  z tych  

rodzin  

- Za + Feliksa Piechota w 7 r. śm., za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron i 

d.op.  

- Za + Marię Bisgiel, ojca Ferdynanda Demarczyk, za ++ teściów Józefa i 

Wiktorię Bisgiel oraz za ++ krewnych  

- Za + Helmuta Jungmann, ++ rodziców Stanisława i Marię Roczek , ++ 

dwóch synów, ++ dziadków, za + Emmę Roczek, za + Kazimierza Malon i 

za dusze czyśćcowe  

20. 00 NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ   

Niedziela  14. 09. 2014 – Podwyższenie Krzyża Świętego 
8. 00 Dz. błag. w int. Cecylii Kwestarz z ok. 85 r ur., za syna Eugeniusza z ok. 55 

r. ur., za całą rodzinę i za + męża Tadeusza, za jego rodziców i teściów     

10. 30 Za + Małgorzatę Kampa w rocznicę śm., córkę Barbarę, syna Jana i za ++ z 

pokr.    

16. 00 Nieszpory 



16. 30 - Za + matkę Ewę Kabata w 3 r. śm.  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP i św. Rity w int. Hildegardy z ok. 85 r. ur., za 

męża i w int. całej rodziny 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Kolekta z przyszłej niedzieli jest wyznaczona na potrzeby Seminarium 

Duchownego i instytucji diecezjalnych  

2. W poniedziałek Święto Narodzenia NMP. Tradycyjnie błogosławieństwo 

ziarna siewnego i nasion (po Mszy św. wieczornej)  

3. Od czwartku do niedzieli na Górze św. Anny Uroczystości Podwyższenia 

Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjskimi  

4. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna, po której spotkanie z kandydatami do 

I Komunii z klas trzecich  

5. W sobotę 13 września zapraszam na Nabożeństwo do MB Fatimskiej z 

czytaniem zalecek – godz. 20.00  

6. W przyszłą niedzielę w kościele Seminaryjno-Akademickim o godz. 14.00 

pielgrzymka srebrnych jubilatów małżeńskich  

7. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

9. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 7 września o godz. 16.30 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Źródłem Krośnica 

Święty tygodnia – św. Jan Chryzostom 

Św. Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor 
Kościoła. Urodził się w Antiochii około 349 roku. Pochodził z możnej rodziny. Ojciec 
był oficerem cesarskim. Wcześnie umarł. Wszechstronne wykształcenie zapewniła mu 
matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Chrzest przyjął będąc dorosłym. Przez 6 
lat przebywał na pustkowiu, prowadząc życie eremity Stan zdrowia wymusił na nim 
powrót do Antiochii. W 381 roku przyjął diakonat. W 5 łat później został kapłanem. 
Podjął działalność kaznodziejską. Gromadził tłumy pragnące słuchać jego nauk. 
Sława jego wymowy rozeszła się po całym chrześcijańskim Wschodzie. W 397 roku 
zaproszono go do Konstantynopola, gdzie nieoczekiwanie dla niego osadzono na 
stolicy patriarchy Obejmując biskupstwo podjął surowe życie, wprowadził dyscyplinę 
w środowisku duchownych. Otaczał troskliwą opieką ubogich i chorych, budował dla 
nich hospicja i szpitale. Jego postawa spowodowała reakcję oponentów. Podczas 
kazania o kobietach dopatrzono się aluzji do cesarzowej Eudoksji. W związku z tym 
zgromadzenie opozycyjnych biskupów, zwane synodem "Pod Dębem", deponowało 
Jana i zażądało od cesarza skazania go na wygnanie. W jego obronie stanął lud. 
Doszło do krwawych zamieszek. Jan, odmawiając uprawnień nielegalnemu synodowi, 
oddał się w ręce władz cywilnych. Został skazany na wygnanie do Bitynii (403). 
W obliczu rozruchów, katastrofy w pałacu, a także trzęsienia ziemi - w których 
upatrywano nadzwyczajnych znaków - sprowadzono Patriarchę do Konstantynopola. 
Jednak w następnym roku ponownie wydano wyrok (9 czerwca 404), skazując go na 



wygnanie w okolice Armenii. W trzy lata później zadecydowano przeniesienie go do 
Pitsundy u stóp Kaukazu. Jan pędzony pod eskortą, pieszo, zmarł w drodze 14 
września 407 roku. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę literacką. Obok 
wspaniałych mów i szerokiej korespondencji zachowały się teologiczne traktaty 
o naturze boskiej i ludzkiej Jezusa, o Eucharystii - jako identycznej ofierze z ofiarą na 
Krzyżu, o prymacie papieskim. W dwadzieścia lat później Teodozjusz II i św. 
Pulcheria sprowadzili ciało Patriarchy do Konstantynopola i uroczyście złożyli je 
w kościele Świętych Apostołów. Jego relikwie znajdują się dzisiaj także na Górze 
Athos, w Brugii, Clairvaux, Dubrowniku, Kijowie, Maintz, Messynie, Moskwie, 
Paryżu, Rzymie, Wenecji. Ogłoszony przez Piusa V doktorem Kościoła w 1568 roku. 
Jest patronem kaznodziejów. 

W IKONOGRAFII św. Jan Chryzostom przedstawiany jest jako patriarcha w stroju 
rytu ortodoksyjnego, czasami jako biskup Kościoła katolickiego. 
Jego atrybutami są: księga, osioł, pisarskie pióro. 

List do Rzymian 13,8-10. 

Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 

bliźniego, wypełnił Prawo. 

Albowiem przykazania: "Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj", i 

wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: "Miłuj bliźniego swego jak siebie 

samego". 

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem 

Prawa. 

Humor 
- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną? 
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić w takich 
samych kostiumach. 

Dzwonek do drzwi. Za drzwiami dziecko: 
- Dzień dobry pani. 
- A to ty Piotrusiu. Co się stało? 
- Tata mnie przysłał, bo dłubie przy motorze i nie może sobie dać sam rady. 
- Stary, rusz się i idź pomóż sąsiadowi. 
- Tata jeszcze mówił, żeby pan sąsiad wziął taki specjalny klucz, bo tata nie ma w 
garażu. 
- A jaki? 
- Szklaną pięćdziesiątkę... 

Gościu po powrocie z urlopu w Anglii spotyka kumpla. 
- No i jak tam urlop, podobało się? 
- Super, nawet wiem dlaczego Anglicy tak fanatycznie piją herbatę. 
- Tak? Dlaczego? 
- Wystarczyło skosztować ich kawy. 

Facet kupił sobie fajny duży telewizor, przyniósł do domu, żona patrzy, a na pudle 
sporo jakichś znaczków informacyjnych. 
- Kochanie co oznacza ten kieliszek na opakowaniu? - pyta żona. 
- To znaczy, że zakup trzeba opić. 


