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EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 14, 1. 7-14 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Intencje modlitewne na wrzesień: 
Ogólna: 

 
Diecezjalna: O dobre owoce rozpoczynającego 
się roku szkolnego i katechetycznego. 
Parafialna: Za Rodziców, Nauczycieli, Kate-
chetów i Wychowawców o światło Ducha Świę-
tego w wychowywaniu i kształceniu Młodego 
Pokolenia. 

Z łagodnością prowadź swe sprawy,  

...a każdy, kto jest prawy będzie cię miłował. Czy w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie liczy się 
przebój, powierzchowność i bycie w centrum uwagi jest jeszcze miejsce na taką cechę jak ła-
godność? Zdecydowanie – to właśnie łagodność jest lekarstwem na chaos i otępienie. Im moc-
niej wieje wiatr, tym mocniej opatulamy się płaszczem. Jeśli słońce choć troszkę nas ogrzeje, 
wtedy ściągamy płaszcz sami. Ciekawe, ile ludzi złagodnieje w naszym otoczeniu jeśli naj-
pierw my będziemy łagodnie się zachowywać wobec nich. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa 

Ewangelia pokazuje jak faryzeusze garną się do najlepszych miejsc, kiedy przychodzą na ucztę. 
Sytuacja jak z kolejek w sklepie czy u lekarza. Są ludzie, którzy uważają, że są najważniejsi i 
najmądrzejsi. Szukają atencji obgadując innych i tłumaczą wszystkim jak żyć. Łatwiej być w 
centrum uwagi z powodu głupiego gadania niż pożytecznej pracy. Byleby usiąść na najlepszym 
miejscu, byleby wybrać najsmaczniejszy kawałek ciasta, byleby moje JA było zaspokojone i 
zauważone. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Nauczyciel 
ostrzega nas; gdy kiedyś zawitamy do bram Raju, być może usłyszymy, że niestety to miej-
sce jest już zarezerwowane dla innych i zobaczymy jak ci, których traktowaliśmy za życia 
z góry mijają nas by zasiąść przy Pańskim stole.                                 Sebastian Niemkiewicz 

Drodzy bracia i siostry, obchody męczeństwa św. Jana Chrzciciela przypominają również 
nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy kompromis z miłością do Chrystusa, do 
Jego słowa, do Prawdy. Prawda jest Prawdą, nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie wy-
maga, że tak powiem, «męczeństwa» codziennej wierności Ewangelii, a więc odwagi, potrzeb-
nej, by pozwolić Chrystusowi, by wzrastał w nas i nadawał kierunek naszym myślom i uczyn-
kom. Może to nastąpić w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna. Modlitwa 
nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu działaniu, nawet apostolskiemu, a 
wręcz przeciwnie: tylko wtedy, gdy potrafimy pielęgnować życie modlitwy wiernej, stałej i 
ufnej, Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy i pogodny, pokonywać trudno-
ści i z odwagą dawać Mu świadectwo. Niech św. Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy 
potrafili zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu.              Benedykt XVI, 2013 rok 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



Matka Boża podczas objawień w 1917 roku przekazała trojgu pa-
stuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami fatimskimi. Poniżej 

przedstawiamy  treść drugiej tajemnicy spisaną przez siostrę Łucję  
Druga część Tajemnicy: kara i sposoby jej uniknięcia 

MATKA BOŻA: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je 
zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeżeli zostanie zrobione to, co wam 
powiem, wiele dusz będzie zbawionych i 
nastanie pokój. Wojna zmierza ku końco-
wi. Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obra-
żać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gor-
sza, w czasie panowania Piusa XI. Gdy 
zobaczycie noc rozświetloną nieznanym 
światłem, wiedzcie, że jest to wielki znak, 
który da wam Bóg, iż nadchodzi kara dla świata za jego zbrodnie w postaci wojny, 
głodu i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przyjdę 
prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wyna-
gradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Ro-
sja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe błędy po 
świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umę-
czeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwio-
ne. Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, 
która się nawróci i będzie dany światu na pewien czas pokój. W Portugalii zawsze 
będzie zachowany dogmat wiary. Nie mówcie tego nikomu. Tak, możecie to powie-
dzieć Franciszkowi. 

”Całe zło świata może być pokonane 
poprzez ogromną moc adoracji eucha-
rystycznej”. Święty Jan Paweł II  


