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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA 9, 38-43. 45. 47-48 

Omnia vanitas Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto 
wasze i srebro zardzewiało 
  Po takim stwierdzeniu można poczuć się nieswojo. Więc wszystko co zgromadziliśmy w na-
szym życiu jest nic nie warte? Tyle pracy i wyrzeczeń, by zbudować dom, kupić wymarzone 
auto, zrobić upragnione studia i to wszystko na nic? 
  Na nic, jeśli nie prowadzi to do Boga, bo jeśli On nie będzie u nas na pierwszym miejscu nic w 
naszym życiu nie będzie na miejscu właściwym. Nie samym chlebem żyje człowiek powiedział 
Pan Jezus podczas postu na pustyni. To nie oznacza jednak, że mamy zaniedbać sprawy docze-
sne, raczej nadać im odpowiednie miejsce w szeregu i nie ulegać żądzy władzy i posiadania. 
  Apostoł Jan “uprzejmie donosi” Nauczycielowi, że ktoś spoza ich grupy działał cuda w imie-
niu Jezusa. Czyżby ucznia dopadła zazdrość? Ale przecież Jan również mógł to robić. Może 
więc zawiść? W końcu to był ktoś obcy. Nie chodził z nimi, był nieznajomym, a przez społe-
czeństwo mógł być uznany jako jeden z nich, jeden z apostołów. Może właśnie to ubodło 
ucznia, który jeszcze tydzień temu spierał się z innymi, który z nich jest najważniejszy. 
  Nie dopuśćmy, by doczesność, materializm przysłonił nam prawdziwy cel naszej życiowej 
wędrówki. Nie pozwólmy też, aby czyjeś działania budziły w nas zazdrość lub zawiść. Spróbuj-
my raczej zająć się własnym życiem. Bądź co bądź omnia vanitas.     Sebastian Niemkiewicz  

Błogosławiony Prymas był na placu naszej 
parafii - nie możemy tego nie upamiętnić. Na 
zdjęciu z ks. bp. Baraniakiem - metropolitą 
poznańskim, ks. Opalińskim i ks. Filą.  Osoby 
znające więcej szczegółów dotyczących tego 
spotkania proszone są o kontakt z Księdzem 
Proboszczem. 

„Zadbajmy o to, by przywrócić 
w domach rodzinnych piękny, 
stary zwyczaj kończenia dnia 

wspólnym różańcem.”   



Kalendarium liturgiczne 
27.09, poniedziałek - Wspomnienie św. Win-
centego à Paulo, prezbitera 
28.09, wtorek - Wspomnienie św. Wacława, 
męczennika 
29.09, środa - Święto Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała 
30.09, czwartek - Wspomnienie św. Hieroni-
ma, prezbitera i doktora Kościoła 
01.10 - Wspomnienie św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła 
02.10 - Wspomnienie Świętych Aniołów Stró-
żów 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 




