
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek przed Kościołem, wyznaczoną na 

Wydział Teologiczny w Opolu. Tydzień temu na ten cel wpłynęło 373 Zł i 

20 Gr.  

2. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na budowę kościołów i 

jałmużnę z całego roku  

3. Kandydaci do bierzmowania z kl. III Gimnazjum mają swoje spotkanie we 

wtorek o godz. 18.30  

4. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

5. Dzieci z kl. III (pierwszokomunijne) mają swoje spotkanie po Mszy 

szkolnej  

6. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane na ołtarze do naszego kościoła  

7. Nasz odpust parafialny będzie miał miejsce 6 października  

8. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu  

9. W dniach 27-29 września pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny  

10. W przyszłą niedzielę Święto świętych Michała, Gabriela i Rafała 

Archaniołów 

11. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów  

12. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Patron tygodnia: bł. Władysław z Gielniowa 
 

Bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, zakonnik (ok. 1440-1504). Urodził się 

w Gielniowie koło Opoczna. Studiował na Akademii Krakowskiej. Mając 22 lata 

wstąpił do bernardynów w Warszawie, gdzie przyjął imię zakonne Władysław. 

W kilka lat później został kapłanem. W Krakowie pełnił funkcję prowincjała. Brał 

udział w kapitułach generalnych zakonu - w Urbino (1490) i w Mediolanie (1498). 

Życie jego było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne 

nabożeństwo do Męki Pańskiej. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był 

jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski 

poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu 

pobożnych pieśni. W 1504 roku został gwardianem przy kościele św. Anny 

w Warszawie. Tutaj umarł wkrótce po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania, które 

głosił w Wielki Piątek. Beatyfikowany w 1750 roku. Klemens XIII ogłosił bł. 

Władysława patronem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy (1759). Od 

1962 roku jest patronem Warszawy. 
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XXV Niedziela Zwykła 
 

"Żaden sługa nie może dwom panom służyć (…). Nie możecie służyć Bogu i 

mamonie"  

Możemy zająć dwojaką postawę w relacji do świata, ludzi i 

Boga. Możemy służyć Bogu albo mamonie. Tertium non datur, 

jak podkreślali starożytni - trzecia opcja nie jest tutaj możliwa. 

Albo służymy Bogu albo własnym potrzebom posiadania dóbr 

materialnych, potrzebom poklasku i znaczenia. Nie możemy 

całej swojej energii wydawać na robienie pieniędzy i 

jednoczesną służbę Bogu, cokolwiek ona znaczy. Jezus mówi, 

iż zawsze kiedy celem naszego życia czynimy zdobywanie 

pieniędzy i znaczenia, zawsze tym samym uprzedmiatawiamy 

Boga i drugiego człowieka. Jeśli tracimy swoje życiowe siły na 

to by więcej mieć, tym samym tracimy szansę na to by bardziej być. Jeśli kierujemy 

się w życiu zasadą posiadania wtedy na świat i drugiego człowieka patrzymy jako na 

środek do zaspokojenia naszych potrzeb. Ziemia staje się miejscem eksploatacji w 

myśl zasady „jak najwięcej korzyści, jak najmniejszym kosztem”. Paradoks polega na 

tym, iż każda raz dobrze zaspokojona potrzeba rodzi w człowieku kolejną. Nie jest 

możliwe aby człowiek poczuł się na ziemi całkowicie zadowolony z tego co posiada. 

Zawsze bowiem będzie coś, czego nie posiada. 

Jakie są moje priorytety, gdzie lokuję moje talenty? Czy służę Bogu, czy mamonie? 

 

Księga Amosa 8,4-7. 
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 

którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? 

Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, 

powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. 

Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy 

pszeniczne będziemy sprzedawać». 

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków». 


