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Kardynał Stefan Wyszyński głosił, że obowiązkiem każdego nauczyciela jest „objawiać 
miłość i promieniować dobrem. To jest warunkiem powodzenia w pracy wychowawczej”. 

Dziś 2. niedziela miesiąca – ofiarą na tacę wspieramy modernizację naszej świątyni.  



Kalendarium liturgiczne 
13.09, poniedziałek - Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
14.09, wtorek - Święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego 
15.09, środa - Wspomnienie NMP Bolesnej 
16.09, czwartek - Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża, i Cypria-
na, biskupa 
18.09, sobota - Święto św. Stanisława Kost-
ki, zakonnika, patrona Polski 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO  MARKA 8, 27-35 

Zaprzyj się siebie       Nie jest prosto iść za Chrystusem. Kilka tygodni temu sami uczniowie mówili: 
„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Dzisiaj Nauczyciel znowu daje nam do myślenia:  „Jeśli ktoś 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” 
    Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Skąd mam wziąć krzyż? I jak naśladować Pana Jezusa? 
Zaprzeć się siebie, to pokonać wszelkie słabości, które przejmują kontrolę nad naszym życiem. Może Nau-
czycielowi chodzi właśnie o to, by pokonać swój strach, który tak często nami kieruje. Strach przed życiem 
według sumienia, przed brakiem akceptacji, a być może przed spełnianiem marzeń i celów w życiu. Krzy-
żem są wszelkie losowe wydarzenia i ludzie, którzy stają na naszej drodze. To może być trudna sytuacja 
finansowa, brak bratniej duszy, a może i społeczny ostracyzm z powodu poglądów.  
    Najważniejsze jednak jest trzecie polecenie Nauczyciela; aby Go naśladować. Z takiego działania wy-
niknie zachowanie wszelkich przykazań i poleceń Pana Jezusa. Żyć jak Syn Boży, to być przez cały czas 
pokornym, nie wywyższać się ponad innych. Nie muszę zawsze udowadniać swoich racji, nawet jeśli praw-
da jest po mojej stronie. Nie muszę wytykać błędów i potępiać innych, nawet jeśli na to zasługują.  „… Bo 
kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.”                                     
              Sebastian Niemkiewicz                                                     



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 
LISTY NA CZAS 
PRZEŁOMU – Jan 
Paweł II, Kard. 
Stefan Wyszyński 
Listy dwóch wiel-
kich przywódców 
zaskakują swoją 
mocą i aktualnością. 
W tej bogatej kore-
spondencji sprawy 
bardzo osobiste 
przeplatają się z 
refleksjami o ładzie 
międzynarodowym i 
sytuacji politycznej 

w reżimowym państwie. Trwająca aż do 
śmierci Kardynała listowna rozmowa odsłania 
obraz Polski i świata widziany z perspektywy 
gabinetów dwóch wybitnych mężów stanu. 
Diagnozy i przewidywania rozmówców 
świadczą o ich intrygującej przenikliwości. 
ODSIECZ Z NIEBA. 
PRYMAS WYSZYŃ-
SKI WOBEC RE-
WOLUCJI – Grze-
gorz Kucharczyk 
Rewolucja - co na-
prawdę kryje się za 
tym pojęciem? Książ-
ka demaskuje fałszywe 
hasła, utopijne założe-
nia i okrucieństwo 
wszystkich rewolucji: 
od protestanckiej i 
francuskiej poprzez bolszewicką, nazistowską 
i lat 60. aż po wiek XXI, w którym prowadzo-
na jest kolejna rewolucja - światopoglądowa. 
Autor w nawiązaniu do dramatycznych losów 

Prymasa Tysiąclecia 
snuje swoje niebywale 
przenikliwe rozważa-
nia na temat metod 
działania i skutków 
rewolucji.  
Błogosławiony kard. 

Stefan Wyszyński 

PRZESTROGI DLA 

POLAKÓW. MY-

ŚLI NA KAŻDY 

DZIEŃ. Pamiątka 

roku beatyfikacji.  



 

LAWENDA CZYNNA 
PN-SOB OD 8.00 DO 20.00 

NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.00 
ZESTAW DNIA - 15 ZŁ - DOWÓZ 

ZUPA + II DANIE + KOMPOT 
TEL. 514208525, 665436256 

Korzystając z naszej oferty wspierasz Jadło-
dajnię dla Potrzebujących. – CATERING! 

18 i 19 września w Jarosławskim Opac-
twie będzie miał miejsce jubileuszowy, 
X Jarmark Benedyktyński. Oficjalny 
start w sobotę o godzinie 13.00. Odby-
wać będą się występy, wystawy, zabawy 
dla dzieci i inne wydarzenia.

W SOBOTĘ W NA-

SZEJ GRUPIE ŚW. 
JANA PAWŁA II WĘ-

DROWAŁ PRZEZ GO-

DZINĘ PASTERZ NA-
SZEJ ARCHIDIECEZJI 

KS. ABP ADAM. BÓG 

ZAPŁAĆ WSZYST-
KIM UCZESTNIKOM  

ZA PIĘKNE PIEL-

GRZYMOWANIE.  
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