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XXIII Niedziela Zwykła 4 września 2022 

SŁOWO PROBOSZCZA  - 1 Wrzesień to dzień kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wspominając heka-
tombę nienawiści  i ipogardy modlimy się o pokój na świecie. Nigdy więcej wojny. Bardzo dziękuję tym wszystkim, 
którzy w naszej Parafii od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę codziennie przed każdą Mszą św. odmawiają 
różaniec. Każdy z nas może się dołączyć do tej bardzo potrzebnej modlitwy. Druga, równie ważna intencja dotyczy 
oczywiście Młodego Pokolenia. Pomóżmy Młodym wzrastać we wierze, w nauce, codziennie pokonywać wszelkie 
pokusy łatwego życia. Potrzebna jest dziś bardziej niż kiedy indziej krucjata na rzecz młodego pokolenia. Sytuacja 
wydaje się być bardzo trudna. Toczy się walka o duszę Polskiego Narodu. Dziękuję tym wszystkim, którzy zdaja 
sobie z tego sprawę. Kończę tę bardzo krótką refleksję słowami św. Jana Pawła II wypowiedzianymi na Westerplatte, 
gdzie polski żołnierz udowodnił, że my Polacy potrafimy walczyć do ostatniej kropli krwi. Każdy z was, młodzi przyja-
ciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słusz-
ną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można 
zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. 
Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. 
             Zbliża się pierwsza rocznica beatyfikacji kardynała Stefana  
Wyszyńskiego. W związku z tym rozpoczynamy cykl kilku artykułów o miejscach związanych z 
Prymasem.  Na początek Bachledówka pod Zakopanem. Była wojna, hitlerowcy zaatakowali 
naszą Ojczyznę wypowiadając wojnę na całym froncie. Kraj po kampanii wrześniowej był pod 
okupacją, ale nie skapitulował. W majątku w najwyżej położonej wsi nad Zakopanem przecho-
wywano broń dla Polskich Żołnierzy. Zdrajców ani dziś, ani wtedy nie brakowało. Niemcy 
przyjechali kilkoma samochodami... Całe gospodarstwo krok po kroku zostało spenetrowane.  
pani Helena Jarząbkowa truchlała ze strachu i szeptała Zdrowaś Maryjo. Paciorek za pacior-
kiem. Boże, jak ocalisz nas oddam ci to wszystko w podzięce. Nikt z niemieckich okupantów 
nie wpadł na myśl, ze w ulach dla pszczół może znajdować się broń polskich partyzantów. 
Gdy niemieckie samochody odjechały o mało co nie zemdlała. Pamiętając o obietnicy złożonej 
Matce Najświętszej skierowała swoje kroki do jasnogórskiego Sanktuarium. Dziś tam tętni życie modlitewne. Powsta-
je wielki dom pamięci kardynała Wyszyńskiego. Ojcowie Paulini, bardzo gościnni, chętnie opowiadają o wydarze-
niach sprzed laty. Tam kardynał Wyszyński wielokrotnie spotykał się z kardynałem Wojtyłą. Tam przyszły Papież 
odprawiał swoje rekolekcje tuż przed Konkla-
we, które wskazało Mu Nową Drogę zastępcy 
Chrystusa na ziemi. Tam były omawiane 
najważniejsze sprawy naszego katolickiego 
narodu. Tam, wśród gór w czystym powietrzu 
Podhala rodziła się Nowa Polska. Dziś stam-
tąd wyruszają Pielgrzymi do Częstochowy. 
Pozdrawiam serdecznie i życzę wielu łask 
bożych.  
 

 

Za tydzień II Niedziela Miesiąca. Przypominamy o modernizacji naszej świątyni.  



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 14, 25-33 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca 
       



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

BIBLIA MŁODEGO 
DETEKTYWA – Edy-
cja Świętego Pawła 
Jak przedstawić Biblię, 
aby nie wydawała się 
dzieciom zbyt długa i 
trudna? Pomogą nam w 
tym sympatyczni detekty-
wi: Zosia i Tomek. Biblia 
Młodego Detekty-
wa zawiera 14 najpopular-
niejszych historii ze Stare-

go Testamentu i 14 z Nowego Testamentu. Na 
początku każdego rozdziału znajduje się miniko-
miks z zabawnymi dialogami, który wprowadza 
czytelników w tematykę tekstu biblijnego. Obok 
opowieści biblijnej, napisanej przystępnym języ-
kiem, znajduje się fragment oryginalnego tekstu, 
aby przyzwyczajać najmłodszych do lektury Pisma 
Świętego. Na marginesach książki Zosia i Tomek 
wyjaśniają najważniejsze trudne słowa, a także 
wskazują inne fragmenty biblijne, związane z czy-
tanym tekstem. Ponadto na końcu każdego roz-
działu znajdują się strony informacyjne z bardzo 
ciekawymi wiadomościami i ilustracjami. Lektura 
Biblii młodego detektywa jest jak wielkie śledz-
two! Jeśli chcesz poznać historie niezwykłych 
postaci, dołącz do Zosi i Tomka i odkryj Pismo 
Święte. 
 

KATOLICKI DOM. ZA-
CHOWAĆ WIARĘ W 
RODZINIE – ks. Leszek 
Smoliński 
Rodzinna księga życia religij-
nego, monumentalny i pięk-
nie ilustrowany wolumen, 
który powinien ozdobić półki 
w domu każdego chrześcija-
nina. Dzieło to stanowi swe-
go rodzaju przewodnik po 
praktykach religijnych, które 
należy pielęgnować w rodzinnym gronie. Będzie 
ono doskonałym uzupełnieniem Pisma Świętego 
oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Autor - 
kapłan, od wielu lat uczestniczący w życiu swoich 
parafian ukazuje szeroki wachlarz rozwoju religij-
nego do realizacji w naszych domach: tłumaczy, 
jak prowadzić rodzinnie praktyki modlitewne, 
omawia sposoby czytania Pisma Świętego, wska-
zuje, jak podążać ku świętości i się na nią otwierać, 
z jakich wzorców korzystać, wreszcie szczegółowo 
tłumaczy wszystkie sakramenty święte oraz prakty-
ki roku liturgicznego z omówieniem najważniej-
szych świąt i okazji. Całość została wzbogacona o 
rozbudowaną część modlitewną. 



W drugi weekend miesiąca, w dniach 10 i 11 
września w Jarosławskim Opactwie odbędzie 
się XI Jarmark Benedyktyński 

4, 6 i 7 września o godzinie 19:00 w 
Kinie „Ikar” wyświetlany będzie film 

„Notre-Dame płonie”. Więcej na 
www.mok-jar.pl/ 

 


