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D

Dzisiaj pochylamy nasze głowy przed tym świeżym bo-
chenkiem chleba upieczonym z tegorocznej mąki.  Pochylamy
nasze głowy przed wszystkimi delegacjami rolników z wieńca-
mi żniwnymi, a przede wszystkim przed rolnikami, którzy
troszczą się o to, by nam nie zabrakło chleba powszedniego.
Praca na roli jest tym niezwykłym powołaniem, kiedy człowiek
stoi bardzo blisko Stwórcy, który jest Panem wszystkiego.

Patrzymy dzisiaj na ten świeży, pachnący chleb. Tego chleba musi wy-
starczyć nie tylko dla rodziny, ale i dla potrzebujących, biednych, dla tych,
którzy z różnych powodów sami nie potrafią na ten chleb zapracować. Ten
chleb musi być dla nas przypomnieniem o tym, czego uczył św. Albert
Chmielowski, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego
każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Ten chleb musi otwierać nasze oczy
na potrzebujących. Tego chleba nie może zabraknąć dla nikogo. Chrystus
prosi nas, abyśmy byli przedłużeniem Jego rąk i ust.

Około piętnastu procent ludzkości przymiera głodem, to jest około
osiemset czterdzieści milionów ludzi. Świat potrzebuje trzynaście miliardów
dolarów rocznie, aby nakarmić wszystkich głodnych i umierających z głodu.
W tym samym czasie na zbrojenia na świecie wydaje się około ośmiuset mi-
liardów, a na narkotyki czterysta miliardów.

Zauważmy, że gdy rzesze ludzi szły za Jezusem, apostołowie chcieli, by
oni sami kupili sobie jedzenie. Wtedy Pan Jezus powiedział im „Wy dajcie
im jeść”. Czasem, podobnie jak apostołowie, rozkładamy bezradnie ręce i
chcemy głodnych odprawić, nie obarczać sobie nimi naszego sumienia. Tłu-
maczymy, usprawiedliwiając siebie, że to inni powinni się tym problemem
zająć, bo my nie mamy na to wystarczających środków. A Pan Jezus do nas
mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili”.

Niech ten chleb upieczony z mąki z tegorocznych plonów wciąż przypo-
minam nam, abyśmy potrafili dzielić się z innymi. Z tego bochenka płynie
przesłanie „Bądź dobry jak chleb”.



K  S  W

Stefan Wyszyński  urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pogra-
niczu Mazowsza i Podlasia. Od 1920 r. kształcił się w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął święce-
nia kapłańskie. W latach 1925–1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kano-
nicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL. W 1929 r.
uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły.
Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchow-
nym we Włocławku. Działał też w redakcji „Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję re-
daktora naczelnego), a także na Uniwersytecie Robotniczym i w sodalicji mariańskiej.

Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed wojną w swoich publika-
cjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kapela-
nem zgrupowania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaanga-
żował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a
także redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem ordy-
nariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r., z rąk pryma-
sa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po
śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawsko-
gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski (którego nie
mógł odebrać osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu).

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła zawarł porozumienie z
władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż walczących oddziałów partyzanckich oraz uznanie
nowej granicy zachodniej uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda
trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w
kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim (do 12 października 1953 r.), Stoczku
Warmińskim (do 6 października 1954 r.), Prudniku Śląskim (do 26 października 1955 r.) oraz Ko-
mańczy (do 28 października 1956 r.). Podczas pobytu prymasa w Komańczy powstał tekst Jasno-
górskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazi-
mierza z czasów Potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślu-
bów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów,
przybyłych na Jasną Górę.

Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957–1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała
przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r.
Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wy-
szyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i biskupów niemieckich,
co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych.

Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył
na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościo-
ła. Prośba ta została spełniona 21 listopada 1964 r.

Wobec napiętej sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński podejmo-
wał starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd–opozycja. W latach 1980–1981 peł-
nił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”.

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie, w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem
spoczęła w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie, a  pogrzeb stał się wielką manifestacją na-
rodową.
Dzisiaj w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie ogłoszony błogosławionym.



Prządek nabożeństw
12.09.2021 – 20.09.2021

niedziela 12 września 2021 – XXIV Zwykła – Dożynki parafialne
08:00 Za zm. Henryka Kurek w 11. rocznicę śmierci, rodzeństwo, rodziców Ber-

narda i Elżbietę, wnuka Adama, zm. z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 Suma dożynkowa z podziękowaniem za zebrane plony.
poniedziałek 13 września 2021 – Św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła

18:00 Za zm. Marię Przybyła, rodziców Jerzego i Hildegardę Kretek, Jerzego
Przybyła, Teresę Depta i zm. z pokrewieństwa Przybyła-Kretek-Depta.
Po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.

wtorek 14 września 2021 – P  K  Ś
18:00 Za zm. Emmę i Antoniego Grzesik, córkę Adelę, męża Jerzego, rodziców z

obu stron, Ernesta Krasek, rodziców, zm. z pokrewieństwa Grzesik-
Halamoda i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 15 września 2021 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
06:45 (recytowana) ..................................................................................................
czwartek 16 września 2021 – Św. Korneliusza i Cypriana, męczenników
18:00 (szkolna) Za zm. Jana Grabacz, Paulinę i Józefa Konieczny, synowe: Elż-

bietę i Jadwigę, synów: Wilhelma i Franciszka, Agnieszkę Konieczny
dwóch mężów, syna Alojzego, Gertrudę Grabacz, Wiktorię Konieczny,
Małgorzatę Wyrtki i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 17 września 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Agnieszkę i Alfonsa Gomółka, dziadków Annę i Antonie-

go Mika, szwagra Huberta, zm. z pokrewieństwa Gomółka-Mika i dusze w
czyśćcu cierpiące.

sobota 18 września 2021 – Ś . S  K , 
18:00 W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Pielgrzymującej Matki

Bożej.
niedziela 19 września 2021 – XXV Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Franciszka i Franciszkę Kachel, dzieci, synową, zięciów,

Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa oraz za zm. z rodzin Kachel, Wycisk,
Machnik, Kretschmer.

10:30 Za zm. rodziców Wiktorię i Oswalda Ksol, Różę i Jana Gawlik, brata Hen-
ryka Gawlik, Henryka Helmich, Różę Pawlik, Urszulę i Józefa Grzesik i
zm. z pokr. Gawlik, Ksol, Rózga, Niedziela, Helmich i Klobuczek.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 20 września 2021 – Św. Andrzeja Kim Teagon i towarzyszy
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane ła-

ski, z prośbą o zdrowie dla rodziny oraz o opiekę Matki Przenajświętszej i
Anioła Stróża.

11:30 Pogrzeb śp. Elżbiety Szmainta.



Informacje duszpasterskie
12.09.2021 – 19.09.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wydział
Teologiczny w Opolu. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych i zbiórka do puszek na po-
moc dla uchodźców z Afganistanu. W ubiegłą niedzielę na kolektę powino-
watą z okazji odpustu zebraliśmy 2493,10 PLN i 2 EUR. Serdeczne „Bóg za-
płać!” za ofiary złożone w kościele, przelewy na konto parafialne i przez mi-
kropłatności.

Dzisiaj o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-
Wilanowie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i
Matki Elżbiety Czackiej.

W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18:00 nabożeństwo fatimskie i proce-
sja. Do niesienia figury prosimy Panie w strojach dożynkowych.

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej do salki zapra-
szam na spotkanie formacyjne młodzież z VII kl. Szkoły Podstawo-
wej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Robert Marek Kampka z naszej parafii
· Joanna Ewelina Pacławska z naszej parafii

(zapowiedź druga)
W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej oraz kalendarze misyjne. Cena 6 zł.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (17.09.2021 godz. 18:45) Kałuża J., Kurek S., Kurek K.,
Kupka M., Pawlak J. i Sosińska-Stochla R. a w kolejny piątek (24.09.2021,
godz. 18:45) Dańko K., Kocur T., Kiszka K., Wowrek K., Wowrek T., i
Mraczny B.

W sobotę (18.09) odbędzie się 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium
Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach. Udział w pielgrzymce mogą
wziąć osoby posiadające paszport szczepień albo negatywny test na korona-
wirusa. Zasady reżimu sanitarnego są takie same jak w Polsce: dbamy o hi-
gienę rąk, wewnątrz świątyni nosimy maseczki, na zewnątrz – bez maseczki -
zachowujemy odstęp (z wyjątkiem członków rodziny). W programie: 9.30 -
modlitwa różańcowa, 10.45 - przygotowanie do Mszy św., 11.00 - Msza św.,
14.00 -nabożeństwo ku czci Matki Bożej.

styra

styra


