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Kto nie dŸwiga swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, 
ten nie mo¿e byæ moim uczniem
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:  £k 14, 25-33 
Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On odwróci³ siê i rzek³ do nich: Jeœli ktoœ przychodzi do 
Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 
samego, nie mo¿e byæ moim uczniem. Kto nie dŸwiga swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie 
mo¿e byæ moim uczniem. Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie? Inaczej, gdyby po³o¿y³ fundament, a nie 
zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy, patrz¹c na to, zaczêliby drwiæ z niego: „Ten cz³owiek zacz¹³ 
budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ”. Albo jaki król, maj¹c wyruszyæ, aby stoczyæ bitwê z 
drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ tysiêcy ludzi mo¿e stawiæ 
czo³o temu, który z dwudziestu tysi¹cami nadci¹ga przeciw niemu? Jeœli nie, wyprawia 
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak wiêc nikt z was, jeœli nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim 
uczniem.  Oto S³owo Pañskie 

23 Niedziela zwyk³a 

Bêdê kontemplowa³ Jezusa, za którym pod¹¿aj¹ wielkie t³umy ludz.  Jezus pragnie, aby zastanowili siê nad 
swoj¹ rzeczywist¹ wiêzi¹ z Nim samym. Czy jest ona prawdziwa czy tylko pozorna, zewnêtrzna? Jezus 
otwarcie podaje warunki naœladowania Go: mi³owaæ Go bardziej ni¿ wszystkich innych  zgodziæ siê na 
krzy¿ cierpienia i odrzuciæ zniechêcenie, dla Niego wyrzec siê wszystkiego . S³uchaj¹c wymagañ Jezusa, 
spróbujê „przetestowaæ” moje rzeczywiste zaanga¿owanie siê w pod¹¿anie za Nim. Co mogê powiedzieæ o 
mojej wiernoœci Jezusowi? Przywo³am na pamiêæ wszystkie osoby drogie mojemu sercu. Pomyœlê o 
relacjach i o najg³êbszych uczuciach, jakie mnie z nimi ³¹cz¹. Czy jestem w nich wolny? Czy nie 
przys³aniaj¹ mi Jezusa i nie opóŸniaj¹ mojego kroczenia za Nim? Czy odczuwam w sobie jakiekolwiek 
relacje z drug¹ osob¹, które nie przystoj¹ mojemu powo³aniu i os³abiaj¹ moj¹ wiernoœæ Jezusowi? Szczerze 
porozmawiam o tym z Jezusem i bêdê Go prosi³ o uporz¹dkowanie moich postaw mi³oœci. Na jakie 
cierpienie jest mi najtrudniej zgodziæ siê w moim ¿yciu? Poproszê o szczeroœæ i otwartoœæ, abym móg³ 
poznaæ moje najwiêksze opory i lêki wobec cierpienia. Powierzê je Jezusowi, aby pomaga³ mi pokonywaæ 
opory i pokusy zniechêcenia. Na koñcu pomyœlê o tych wszystkich rzeczach, które najbardziej wi¹¿¹ moje 
serce. Czy potrafi ³bym je zostawiæ dla Jezusa, wyrzec siê ich, czyli uznaæ, ¿e ju¿ do mnie nie nale¿¹. Czy nie 
ulegam pokusie gromadzenia rzeczy, zach³annoœci? Odnowiê mój wybór Jezusa. Wyznam Mu szczerze 
moje obawy wobec Jego wymagañ. W sercu modliæ siê bêdê s³owami: „Jezu, chcê byæ wierny Twoim 
wezwaniom”. Bêdê kontemplowa³ Jezusa, za którym pod¹¿aj¹ wielkie t³umy ludzi. Jezus pragnie, aby 
zastanowili siê nad swoj¹ rzeczywist¹ wiêzi¹ z Nim samym. Czy jest ona prawdziwa czy tylko pozorna, 
zewnêtrzna? Jezus otwarcie podaje warunki naœladowania Go: mi³owaæ Go bardziej ni¿ wszystkich innych, 
zgodziæ siê na krzy¿ cierpienia i odrzuciæ zniechêcenie, dla Niego wyrzec siê wszystkiego .S³uchaj¹c 
wymagañ Jezusa, spróbujê „przetestowaæ” moje rzeczywiste zaanga¿owanie siê w pod¹¿anie za Nim. Co 
mogê powiedzieæ o mojej wiernoœci Jezusowi? Przywo³am na pamiêæ wszystkie osoby drogie mojemu 
sercu. Pomyœlê o relacjach i o najg³êbszych uczuciach, jakie mnie z nimi ³¹cz¹. Czy jestem w nich wolny? 
Czy nie przys³aniaj¹ mi Jezusa i nie opóŸniaj¹ mojego kroczenia za Nim? Czy odczuwam w sobie 
jakiekolwiek relacje z drug¹ osob¹, które nie przystoj¹ mojemu powo³aniu i os³abiaj¹ moj¹ wiernoœæ 
Jezusowi? Szczerze porozmawiam o tym z Jezusem i bêdê Go prosi³ o uporz¹dkowanie moich postaw 
mi³oœci. Na jakie cierpienie jest mi najtrudniej zgodziæ siê w moim ¿yciu? Poproszê o szczeroœæ i otwartoœæ, 
abym móg³ poznaæ moje najwiêksze opory i lêki wobec cierpienia. Powierzê je Jezusowi, aby pomaga³ mi 
pokonywaæ opory i pokusy zniechêcenia. Na koñcu pomyœlê o tych wszystkich rzeczach, które najbardziej 
wi¹¿¹ moje serce. Czy potrafi ³bym je zostawiæ dla Jezusa, wyrzec siê ich, czyli uznaæ, ¿e ju¿ do mnie nie 
nale¿¹. Czy nie ulegam pokusie gromadzenia rzeczy, zach³annoœci? Odnowiê mój wybór Jezusa. 

Wyznam Mu szczerze moje obawy wobec Jego wymagañ. W sercu modliæ siê bêdê s³owami: 
„Jezu, chcê byæ wierny Twoim wezwaniom”.
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Polska -   to brzmi dumnie
Ostatnio obchodziliœmy kilka bardzo 
wa¿nych uroczystoœci .  26 s ierpnia 
wspominaliœmy w Koœciele kolejn¹ rocznicê 
z³o¿enia Œlubów Jasnogórskich, które zosta³y 
napisane przez internowanego wówczas 
(tekst objawieñ zosta³ wyg³oszony w 1956 
roku) prymasa Stefana Wyszyñskiego – na 
pami¹tkê tego dnia sierpnia w Koœciele 
Polskim obchodzimy œwiêto Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej. Tekst Œlubów jest dostêpny 
w internecie – mo¿na je znaleŸæ np. na stronie 
www.wyszynski.psur.pl/sluby.php. Z kolei 8 
wrzeœnia œwiêtujemy kolejne wspomnienie 
NMP Gietrzwa³dzkiej. 
Wieœ Gietrzwa³d jest wyj¹tkowa pod wieloma 
wzglêdami. Po³o¿ona w województwie 
warmiñsko-mazurskim (powiat Olsztyñski – 20 
km od Olsztyna) jest miejscem jedynych 
zatwierdzonych przez Koœció³ w historii 
objawieñ maryjnych w Polsce. W dniach od 27 
czerwca do 16 wrzeœnia 1877 roku Matka 
Najœwiêtsza objawi³a siê ponad 160 razy dwóm 
dziewczynkom, które w³aœnie mia³y przyst¹piæ 
do Pierwszej Komunii Œwiêtej. Wizjonerkami 
by³y Barbara Samulowska oraz Justyna 
Szafryñska. Ze Ÿróde³ dok³adnie znamy tylko 
losy Barbary Samulowskiej – po objawieniach 
maryjnych obie dziewczyny wst¹pi³y do 
zakonu Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego a 
Paulo (szarytki). Baraba Samulowska z³o¿y³a 
wieczyste œluby zakonne w 1889 roku, 
przyjmuj¹c imiê Stanis³awa. Przez du¿¹ czêœæ 
¿ycia pracowa³a jako misjonarka. Zmar³a w 
1950 roku w Gwatemali. Od 2 lutego 2005 roku 
trwa jej proces beatyfikacyjny. Obecnie 
Stanis³awie (Barbarze) Samulowskiej 
przys³uguje tytu³ S³u¿ebnicy Bo¿ej. Akta 
sprawy procesu beatyfikacyjnego zosta³y 
uroczyœcie zamkniête 8 wrzeœnia 2006 roku 
przez abp. Wojciecha Ziêbê, po czym 
p r z e k a z a n o  j e  K o n g r e g a c j i  S p r a w  
Kanonizacyjnych w Rzymie.

Cofnijmy siê do roku 1887, czyli do czasu, w 
którym Maryja objawi³a siê dwóm m³odym 
wizjonerkom. Warto wspomnieæ, i¿ Maryja 
mówi³a po polsku, gwar¹ warmiñsk¹, bo 
przecie¿ inaczej ciê¿ko by³oby zrozumieæ 
inny jêzyk dwóm m³odym dziewczynom. 
Gietrzwa³d by³ wówczas czêœci¹ Królestwa 
Prus i nosi³ nazwê Dietrichswalde. Jak 
wiadomo z historii, w³adze niemieckie 
prowadzi³y wówczas tzw. Kulturkampf, 
który m.in. stara³ siê zwalczaæ wartoœci 
reprezentowane przez Koœció³ Katolicki, 
tote¿ oficjele maj¹cy kuratelê nad tamtejszym 
obszarem odnosili siê bardzo sceptycznie do 
ówczesnych objawieñ. Maryja w swojej 
wspania³omyœlnoœci da³a wówczas Polakom 
nadziejê .  Odpowiada³a  na  pytania  
dziewczynek, które pyta³y o kap³anów dla 
parafii oraz o oswobodzenie polskiego 
Koœcio³a. Najœwiêtsza Maryja Panna 
za¿yczy³a sobie wówczas, by dziewczynki 
codziennie odmawia³y ró¿aniec. Wed³ug 
ustaleñ ks. dra. Krzysztofa Bielawnego do 
Gietrzwa³du pielgrzymowa³o wówczas 
milion osób! Po szczegó³y odsy³am do dzie³a 
wy¿ej wymienionego – Niepodleg³oœæ wysz³a 
z Gietrzwa³du, Warszawa, 2018.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„Byæ gotow¹ oddaæ wszystko 
co zbêdne, do rzeczy 
potrzebnych nie mieæ 
przywi¹zania. 
Byæ gotow¹ i te potrzebne 
rzeczy oddaæ chêtnie, 
nie ¿a³owaæ nie zazdroœciæ 
nawet rzeczy potrzebnych. 

O ¿ycie szare i pe³ne niezrozumieñ, æwiczy siê cierpliwoœæ moja, a za tem idzie 

doœwiadczenie, wiele poznajê i uczê siê codziennie i widzê, ¿e ma³o umiem i wci¹¿ 

odkrywam b³êdy w swym postêpowaniu, ale nie Zniechêcam siê tym, tylko 

dziêkujê Bogu, ¿e mi' raczy udzielaæ Swego œwiat³a w poznaniu samej siebie.

(Dz 900)

B³. Sancja Szymkowiak
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Oprac.Mateusz Bednarek

W zwi¹zku z licznymi pielgrzymkami, które wynika³y 

z pociechy, jak¹ Maryja przynios³a narodowi 

polskiemu, jak ju¿ wspomnieliœmy, w³adze niemieckie 

by³y zaniepokojone. Ostatniego dnia objawieñ Maryja 

pob³ogos³awi³a Ÿróde³ko, przy którym dosz³o do wielu 

uzdrowieñ – jego wody po dziœ dzieñ uzdrawiaj¹ 

chorych. Maryja, podobnie jak w Fatimie 40 lat 

póŸniej, prosi³a o odmawianie ró¿añca i powiedzia³a, 

¿e jeœli ludzie bêd¹ siê gorliwie modliæ, Koœció³ nie 

bêdzie przeœladowany, a osierocone parafie otrzymaj¹ 

kap³anów. Nie przez przypadek Najœwiêtsza Maryja 

Panna objawi³a siê w Gietrzwa³dzie. Chcia³bym 

zwróciæ tu uwagê na nieznane w¹tki tych objawieñ – 

mo¿e nie tyle nieznane, co nie funkcjonuj¹ce mocno w 

œwiadomoœci historycznej. Po szczegó³y odsy³am do 

lektury ksi¹¿ki Grzegorza Brauna – Gietrzwa³d 1877. 

Nieznane konteksty geopolityczne. Zacytujê tu jedynie 

fragment, by nakreœliæ g³ówn¹ tezê ksi¹¿ki P. Brauna. 

Autor pisze: Jedna z pierwszych informacji, które 

Piêkna Pani w Gietrzwa³dzie zechcia³a przekazaæ 

m³odziutkim Wizjonerkom, to by³a obietnica, ¿e 

pozostanie z nimi a¿ do wrzeœnia. Przypomnijmy: 

czwartego dnia objawieñ (30 czerwca) po raz pierwszy 

mówi do nich: "Ja ¿¹dam, abyœcie codziennie ró¿aniec 

odmawiali, nazajutrz (1 lipca) potwierdza swoj¹ 

to¿samoœæ: "Jam jest Najœwiêtsza Maryja Panna 

Niepokalanie Poczêta", a zaraz dwa dni póŸniej (3 

lipca) wyraŸnie zapowiada: "Ja tu bêdê jeszcze dwa 

miesi¹ce!" To rzecz bez wielu precedensów nawet na 

tle wczeœniejszych i póŸniejszych objawieñ 

Najœwiêtszej Maryi Panny. Nota bene: przed³u¿anie 

siê wizji, przez oczywiste zwiêkszenie ryzyka ludzkiej 

manipulacji przekazem i innych zagro¿eñ, niejako 

automatycznie wzmaga urzêdow¹ ostro¿noœæ, z jak¹ do 

tego rodzaju zdarzeñ podchodzi w³adza duchowna. A 

jednak Najœwiêtsza Maryja Panna w tym przypadku to 

w³aœnie czyni – og³asza, ¿e przyby³a do Gietrzwa³du na 

ca³y sezon. Co bêdzie oczywistym, gwarantowanym 

skutku takiego anonsu? 

Ma siê rozumieæ, zbiegowisko. Czy Najœwiêtszej 

Maryi Pannie mo¿e zale¿eæ na wywo³ywaniu 

zbiegowisk?  

W jakim celu? Przecie¿ nie dla poklasku Jej 

samej. My ju¿ wiemy – chodzi³o literalnie o 

zatkanie strategicznej arterii komunikacyjnej, aby 

uniemo¿liwiæ realizacjê scenariusza wojennego. 

Wszystko tu jest doskonale przemyœlane i 

optymalnie rozplanowane. Oto dlaczego 

Najœwiêtsza Maryja Panna ukazuje siê 

Dziewczynkom na klonie, a wiêc w plenerze – bo 

przecie¿ wnêtrze koœcio³a nie pomieœci t³umów, 

które tu przybêd¹. Najœwiêtsza Maryja Panna 

og³osi³a, ¿e zostaje na dwa miesi¹ce – bo 

doskonale orientuje siê, ¿e to w³aœnie bêd¹ 

miesi¹ce krytyczne; czas, kiedy groŸba wojny 

pozostawaæ bêdzie aktualna ze wzglêdu na 

sprzyjaj¹c¹ aurê. Wszak wojny z Rosj¹ nie 

zaczyna siê póŸniej ni¿ w sierpniu – ostatecznie 

najpóŸniej we wrzeœniu, aby zd¹¿yæ z 

zakoñczeniem kampanii przed najgorsz¹ zim¹. To 

uwarunkowanie oczywiste nie tylko dla 

t e o r e t y k ó w  w o j s k o w o œ c i ,  a l e  w s z a k  

potwierdzone napoleoñsk¹ praktyk¹. A zatem w 

Gietrzwa³dzie Najœwiêtsza Maryja Panna 

"przetrzyma³a" wojskowych – zmuszaj¹c ich do 

odst¹pienia od realizacji planu, który szybko 

móg³by wymkn¹æ siê spod ich w³asnej kontroli, 

wci¹gaj¹c œwiat w wir wojennej zag³ady na 

nieprzewidzian¹ skalê.

Przedstawiane tu fakty mog¹ szokowaæ, jednak 
Grzegorz Braun nie jest jedyny w swoich 
badawczych poszukiwaniach. 
W ksi¹¿ce jest ca³a lista dzie³, z których korzysta³. 
Do rozszerzenia wizji, zgodnie z któr¹ 
Najœwiêtsza Maryja Panna uratowa³a œwiat i 
odsunê³a œwiatowy konflikt o de facto 40 lat 
(Pierwsza Wojna Œwiatowa – 1914), odsy³am do 
ca³oœci lektury. Warto jednoczeœnie zaznaczyæ, i¿ 



15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego   
15.30 + Paulina Lamek, Henryk Lamek, 
           + Jaroslaw Lamek 
18.30 + Dorota Kubiak (2 rocz. œm.)

  7.30 + Zenon Bieganek 

15.30 + Teresa Koterba (I rocz. œm.)
          + Zenon  Koterba (15 rocz. œm.)
15.30 + Czes³awa  Bielewicz 
18.30 Za zmar³ych 
19.00 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 

Ró¿aniec Fatimski  

                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   10.09. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  09.09. 2019 r.             

Czwartek  12. 09. 2019 r.     

NIEDZIELA    15. 09. 2019 r.         

PI¥TEK  13. 09. 2019 r.         

ŒRODA  11. 09. 2019 r.

SOBOTA   14. 09. 2019 r.
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  7.30 + Marianna, Antoni Matczak, Stanis³awa 
          Józef Zimorscy, i zmarli z  tych Rodzin 

 
15.30 + Henryk Kempa 
18.30 W intencji Kacpra z okazji 18 rocznicy
          urodzin z podziêkowaniem za otrzymane
          ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. dary Ducha œw.
          opiekê M B N P   oraz Bo¿¹ opiekê 
          w doros³ym ¿yciu. 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego

  7.30 + Czes³awa Sieraczek

15.30  + Zygfryd Anio³ (15 rocz. œm. Marianna,
           + Ignacy, Benon, Leokadia  Antoniewicz
           + Bo¿ena, Józef Rychlak, Jan Salamon 
18.30 + Bart³omiej Plywaczyk 

 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego

  7.30 + Krzysztof Ceglarek (10 rocz. œm.)
          i za zmar³ych Rodziców 

15.30 + Miros³awa (k) Dolata 
          + Melania, Antoni, Ma³ogorzata, 
          + Wies³aw Tyrakowscy
18.30 + Marianna, Ludwik Krahl i zmarli 
          z  Rodziny Krahlów i Pabiszczaków  

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego

  7.30 + Kazimierz KaŸmierczak 

15.30 + Alicja Smu³ka 
18.30 + Walerian Ziêtek 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 

  7.30 + Zofia Sówka 
14.00 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie z okazji roczku  Wojtka 

15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie z okazji 40 rocznicy  œlubu: Helena i Grzegorz
16.15 Msza œw. œlubna: Kinga Rutkowska  - Piotr Lambryczak 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Helena Skrzypczak i zmarli z rodziny 
18.30 + Ks. W³adys³aw P³uciennik 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 

  7.30 + Roman Kowalczyk (3 rocz. œm.)
  9.00 + Helena (36 rocz. œm.) i Franciszek 
            Wawrzyniak 
10.30 + Janina i W³adys³aw Nowak, Helena,
          + Stanis³aw, Jerzy Urban 
10.30 + Jerzy ¯ak (14 rocz. œm.)
12.00 + Jadwiga Bocianowska
             (10 rocz. œm,)



7

H MORU Patro  t o nin yg d a
B³. Aniela Salawa - tercjarka. 

Aniela Salawa, urodzi³a siê 9 wrzeœnia 1881 r. w 

wielodzietnej, ubogiej rodzinie ch³opskiej w 

Sieprawie pod Krakowem. Ukoñczy³a jedynie 

dwie klasy szko³y elementarnej, poniewa¿ 

musia³a pomagaæ matce przy gospodarstwie. Jako 

m³oda dziewczyna, jesieni¹ 1897 r. uda³a siê do 

Krakowa, gdzie podjê³a pracê jako s³u¿¹ca.  W 

1900 r. przyst¹pi³a do Stowarzyszenia S³ug 

Katolickich œw. Zyty, którego zadaniem by³o 

niesienie pomocy s³u¿¹cym.W gronie kole¿anek, 

by³a przyk³adem chrzeœcijañskiego ¿ycia. W 1912 

r. Aniela Salawa wst¹pi³a do III zakonu œw. 

Franciszka i z³o¿y³a profesjê. Zafascynowana 

duchowoœci¹ Biedaczyny z Asy¿u, okazywa³a 

niezwyk³¹ wra¿liwoœæ na dzia³anie Ducha 

Œwiêtego. Modlitwa umacnia³a j¹ w cierpliwym 

dŸwiganiu codziennego krzy¿a. Wszelkie urazy i 

poni¿enia sk³ada³a w ofierze Bogu za 

grzeszników. Umia³a przebaczaæ i odp³acaæ 

dobrem za z³o. Ostatnie piêæ lat ¿ycia spêdzi³a w 

nêdzy, z pogod¹ ducha dŸwigaj¹c krzy¿ choroby. 

Swoje cierpienia ufnie ofiarowa³a Chrystusowi 

jako wynagrodzenie za grzechy œwiata. W tym 

czasie wiele te¿ modli³a siê, czyta³a, rozmyœla³a. 

Obdarzona zosta³a prze¿yciami mistycznymi. 

Zmar³a na gruŸlicê 12 marca 1922 r. w 

krakowskim szpitalu œw. Zyty. Umiera³a samotnie, 

opuszczona przez wszystkich, wœród straszliwych 

cierpieñ, ale w g³êbokim zjednoczeniu z 

Chrystusem jako tercjarka franciszkañska. 

Beatyfikowana zosta³a 13 sierpnia 1991 r. przez 

œw. Jana Paw³a II na krakowskim Rynku.   K. R.

Ma¿ mówi do ¿ony: 
- Nie twierdzê, ¿e twoja mama Ÿle gotuje,
  tylko zaczynam rozumieæ, 
  dlaczego zawsze siê modlicie 
  przed jedzeniem.

- Dlaczego ju¿ po raz czwarty kupuje pan bilet
  na ten sam seans?!
- dziwi siê kasjerka. 
- Bo wszystkie poprzednie podar³ mi ten
  facet przed wejœciem!

- Stoi blondynka na przystanku i pyta siê jej 
   jakiœ obcy facet: 
-  Po co tu stoisz te autobusy kursuj¹ 
   tylko w œwiêta? 
- No wiem w³aœnie dziœ mam imieniny



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  
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e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. „Bóg zap³aæ” za ofiary zebrane dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze Sanktuarium. 
2. Na  – zapraszamy we wtorek 10 wrzeœnia na godz. 19.00. 
3. Ró¿aniec Fatimski – odmawiaæ bêdziemy w pi¹tek 13 wrzeœnia, o godz. 19.00 a nastêpnie procesja. 
4. W przysz³¹ niedzielê, 15 wrzeœnia cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ ofiary na pomoc 
potrzebuj¹cym rodzinom naszej parafii z naszej Parafii. 
5. Jak co roku wrzeœniowe  jest w naszej diecezji okazj¹ byœmy po raz 
kolejny zgromadzili siê pod krzy¿em Jubileuszowym na Kobylej Górze i uwielbili ten œwiêty znak naszego 
zbawienia. Zapraszamy na spotkanie w niedzielê, 15 wrzeœnia o godzinie 14.00 czuwanie modlitewne u stóp 
Krzy¿a Jubileuszowego, a o godz. 15.00 Koronka i Eucharystia. Po Mszy œw. zapraszamy na ciep³y posi³ek.
6. Parafia Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. w Wysocku Wielkim zaprasza na Odpust w sobotê  14 wrzeœnia na 
godzinê 18.00.
7. Spotkanie rodziców dzieci przygotowuj¹cych siê do I Komunii Œwiêtej - zapraszamy we Wtorek 

 Obecnoœæ na tym spotkaniu jest obowi¹zkowa.
8. W zwi¹zku z 25 Rocznic¹ utworzenia naszej Parafii w dniach od soboty, 21 wrzeœnia do œrody 25 
wrzeœnia prze¿ywaæ bêdziemy nasze Jesienne Rekolekcje. Poprowadzi je dobrze nam znany O. Jesse – 
Franciszkanin z Osiecznej, które maj¹ nas przygotowaæ do tej uroczystoœci. Do ka¿dego domu na terenie 
naszej Parafii powinny dotrzeæ zaproszenia na wspólne œwiêtowanie. Kto z ró¿nych przyczyn nie otrzyma³ 
takiego zaproszenia i jest z innej Parafii mo¿e takie zaproszenie wraz z programem Uroczystoœci zabraæ z 
koszyczka przy wejœciu do naszego koœcio³a.
W sobotê 21 wrzeœnia na rozpoczêcie Rekolekcji po Mszy œw. wieczornej do Apelu Jasnogórskiego – 

Zrodzi³ siê piêkny pomys³, aby spisaæ cuda, jakie siê przez te 25 lat dokona³y siê za przyczyn¹ Mi³osierdzia 
Bo¿ego i œw. Charbela w tym miejscu których oœwiadczyli ludzie, nie mówi¹c te¿ o tych, które dokona³y 
siê w wielu ludzkich sercach. Kartki z opisaniem tych cudów mo¿na wysy³aæ na skrzynkê mailow¹ czy 
wys³aæ poczt¹ lub dostarczyæ do Biura Parafialnego. 

 wokó³ koœcio³a jako wotum ca³y czas jest przygotowywana. 
Przygotowywane s¹ w³aœnie jej podstawy. Mamy ju¿ 9 stacji, kolejne s¹ odlewane i na wiosnê zostan¹ 
ustawione i poœwiêcone.
8. M³odzie¿ klas VII i klas VIII, która w 2021 roku przyst¹pi do Sakramentu Bierzmowania, bêdzie 
mia³a pierwsze spotkanie we wtorek 24 wrzeœnia.  Msza œw. o godz.1 8.30 a nastêpnie spotkanie.
9. : + El¿bieta Chiluta, + Zenona (k) Bieganek, + Ewa Klajn, + Gra¿yna 
Stawicka. 
10. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿ œwiece 
Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Jubileuszowe Kalendarze przedstawiaj¹ce w 
obrazach historiê naszej Parafii, cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a oraz pami¹tkowe magnesy.

Kr¹g biblijny

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a

17 wrzeœnia o godz. 19.00.

zapraszamy do modlitwy ekspiacyjnej za zniewagi wyrz¹dzone Bogu i Matce Bo¿ej w naszej OjczyŸnie.

Jubileuszowa Droga krzy¿owa

Zmarli w miesi¹cu sierpniu


