
 
37/22   1175 

XXV Niedziela Zwykła 18 września 2022 

 

Dziś po każdej Mszy św. ofiarą do puszek możemy pomóc w rehabilitacji 4-
miesięcznego Łukaszka z naszej Parafii.

"Wszedłem do kaplicy jako 
ateista, a w kilka minut później 
wyszedłem z niej jako chrze-
ścijanin - i byłem świadkiem 
swojego własnego nawróce-
nia, pełen zdumienia, które 
ciągle trwa". (Andre Frossard o 
swoim doświadczeniu przed Naj-
świętszym Sakramentem)  

Adoracja w naszej kaplicy 
na plebani codziennie od 
7.30 do 17.15.  

 nigdy się nie 
skończyły. 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 14, 25-33 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

O Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej - Trzecia część tajemnicy mówi o histo-
rycznych konsekwencjach kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki 
odrzucenia fatimskiego orędzia. Ponieważ wezwanie do pokuty i nawrócenia zawarte w 
orędziu nie zostało przyjęte tak, jak być powinno, wobec tego jesteśmy świadkami, że to 
proroctwo w dużej mierze się spełniło. Siostra Łucja, jedyny żyjący świadek objawień, tak 
pisała w liście do Ojca Świętego: „A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia 
się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi 
krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawie-
dliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd. I nie mówmy, że to Bóg tak 
nas karze; przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie 
i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność, jaką nam podarował; dlatego to 
ludzie ponoszą odpowiedzialność”. Kochający Bóg przygotował nam wspaniałą przyszłość, 
jednak gdy odrzucamy życie z Nim, czekają nas przerażające konsekwencje tego wyboru: 
wojny, nienawiść, zniszczenie, cierpienie i śmierć.



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ Bp Adrian Galbas: jeśli nie ewangeli-
zujesz, twoje chrześcijaństwo jest teo-
retyczne. 

JESTEM ŚWIĘTY AN-
DRZEJ BOBOLA. ZA-
CZNIJCIE MNIE 
CZCIĆ! – J. Wieliczka-
Szarkowa, J. Szarek 
Fascynująca opowieść o 
„niezwyciężonym boha-
terze Chrystusowym”, 
zamęczonym w okrutny 
sposób przez Kozaków, 
świętym jezuicie, księdzu 

Andrzeju Boboli. Dzieje jego kultu i relikwii 
związane są z najważniejszymi wydarzenia-
mi w naszej historii. To on zapowiedział od-
zyskanie przez Polskę niepodległości, a w 
1920 roku miał swój udział w zwycięskiej 
Bitwie Warszawskiej. Wiele razy we właści-
wy sobie sposób przypominał o swoim nie-
przerwanym orędownictwie za nami. Aby 
zaczęto go czcić w Strachocinie, gdzie się 
urodził, długi czas objawiał się na miejsco-
wej plebanii, aż został rozpoznany 30 lat 
temu. Jego modlitwa jest potężna przed Bo-
giem. 
 
WYTRWAJ DO 
KOŃCA – Marcin 
Zieliński 
Dzisiaj ludzie na mnie 
patrzą, czy to w realu, 
czy oglądając na przy-
kład filmy na Youtubie, 
i myślą, że ten Zieliński 
to ma taką lajtową wia-
rę. Tu cudzik, tam cu-
dzik... Takim ludziom 
odpowiadam zwykle: 
Zapraszam do mojego 
życia. Zapraszam Cię w moją przeszłość, 
kiedy nikt mnie nie widział. Bo to się tylko tak 
wydaje z zewnątrz. Pamiętajcie: Z każdego 
trudu, z każdego cierpienia i z każdej porażki 
Bóg wyprowadzi chwałę dla Swojego Imienia 
i dobro dla Ciebie. Dzisiaj zbierasz owoce 
bitew, które stoczyłeś dawno temu. Zaś jeśli 
obecnie toczysz jakąś walkę, to wiedz, że 
przyszłość niesie Ci wielkie niespodzianki! 
Tylko wytrwaj do końca! Marcin Zieliński 



 

   Radosnego dawcę 
Bóg miłuje 


