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1. Dziś, w III niedzielę miesiąca składka na upiększenie nowej świąty-
ni. W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 16 910 zł. Składamy 
serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy złożyli ofia-
ry na tacę w kopertach lub przelali na konto bankowe parafii. Jednocze-
śnie wydatki wyniosły 4 050 zł. Obecnie oczekujemy na postacie dwóch 
aniołów i nowe tabernakulum. Równolegle trwają prace nad nowymi 
ławkami. 

2. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu. Z tej racji odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby Katolic-
kiego Radia „VIA”. 

3. Dziś po mszy św. o godz. 10.30 odbędzie się w domu parafialnym 
spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I Ko-
munii św. Na razie nie ma szkoły na terenie naszej parafii, ale zachę-
camy, by dzieci przeżyły swoje pierwsze spotkanie z Chrystusem Eucha-
rystycznym w naszym kościele. Takie jest także  zarządzenie Kurii Die-
cezjalnej. Komunia Św. odbędzie się niedzielę 08.05. 2022 r. 

4. W dniu dzisiejszym odbędzie się także spotkanie kandydatów do 
bierzmowania z klas VII po mszy św. o godz. 12.00. Karty zgłosze-
niowe można pobrać ze strony internetowej parafii oraz otrzymać w cza-
sie spotkania. 

5. Jutro po mszy św. wieczornej spotkanie w domu parafialnym człon-
ków oraz sympatyków Akcji Katolickiej. Zapraszamy nowe osoby. 

6. We wtorek 21 września zapraszamy na kolejny wieczór uwielbienia. 
Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 18.00, następnie konferencja i adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Zakończenie około godziny 20.00. 

7. We środę po Mszy św. i  nowennie do MB Częstochowskiej, adora-
cja Najświętszego Sakramentu w ciszy do godz. 19.30. Serdecznie 
zapraszamy do modlitwy.  

8. Po wakacjach wracamy do mszy św. o godz. 10.30 z udziałem dzieci 
ze specjalnym kazaniem. Zapraszamy do udziału całe rodziny. 

9. W piątek, po wieczornej Mszy św. zbiórka ministrantów. Zaprasza-
my na spotkanie chłopców z klas IV SP i starszych, którzy chcieliby 
zostać ministrantami.  

10.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoje spotkania także  
w piątki po wieczornej Mszy św. Zapraszamy na nie młodzież z kla-
sy VII i VIII oraz szkół średnich. 

11.Co sobotę w godzinach 9:00-10:30, od 25 września, będą odbywały 
się spotkania Oazy. Zapraszamy dzieci od I do Vl klasy Szkoły Pod-
stawowej. Celem grupy jest miłe spędzanie czasu wśród różnych 
zabaw, tworzenie przyjacielskich relacji pomiędzy uczestnikami, ale 
przede wszystkim spotkanie z Panem Jezusem po przez modlitwę i roz-
mowy. To nie tylko spotkania w parafii, ale również wspólne wycieczki, 
a porą wakacyjną wyjazdy na rekolekcje. 

12.W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 21.09, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
- we czwartek, 16.09, wspominamy św. Ojca Pio 

13.Za tydzień, 26.09, w domu parafialnym po mszy św. o godz. 12.00 
odbędzie się 1. po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas VIII. 

14.Składamy podziękowania dla rodzin, które w ubiegłym tygodniu złoży-
ły ofiary na sprzątanie, kwiaty i ogrzewanie kościoła (50 zł). Na ten ty-
dzień prosimy rodziny z domków i szeregówek z ul. Gościnnej: nu-
mery parzyste: od nr 10 do nr 26. 

15.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabyć tygodnik 
„Niedziela”  i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. oraz naszą gazetkę  
Miriam.  

o g ł o s z e n i a:  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 Obchodząc Dzień Środków Społecznego 
Przekazu możemy dostrzec wiele możliwości 
jakie niesie za sobą świat wirtualny. A jedno-
cześnie nie spo-
sób dostrzec 
zagrożenia wy-
nikające z ich 
nieprawidłowe-
go wykorzysta-
nia.  
Każdy z nas zna 
kogoś uzależ-
nionego, dlate-
go przeraże-
niem napawa 
myśl o tym, że nasze dziecko mogłoby wpaść  
w sidła nałogu alkoholowego albo narkotyko-
wego. Tymczasem większość z nas jest skłonna 
bagatelizować zagrożenia cyberświata, mimo że 
uzależnione od niego dziecko mierzy się, z tym 
samym mechanizmem co alkoholik, narkoman 
czy hazardzista. 
Czy moje dziecko jest uzależnione od telefo-
nu?  
Coraz większa liczba dorosłych i dzieci jest 
nadmiernie przywiązana do telefonu. Nie wyob-
rażamy już sobie spędzenia choćby doby bez 
smartfona. To pierwsza rzecz, którą bierzemy 
do ręki  po obudzeniu 

DZIECI W WIRTUALNEJ 

SIECI  

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek  
podłogi pod twoje kolana  

i nogi…” 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę 
w naszym kościele. Na stronie internetowej 
parafii  można w łatwy sposób przyczynić się 

do sfinansowania tej inwestycji. Tam też 
można śledzić postęp prac za pomocą wizua-
lizacji świątyni. Do tej pory udało nam się 
zebrać: 120 845 zł. z 200 000 zł. Bóg zapłać!  

           Pokarm  
        na drogę (życia) 

 

„Kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim...”. /Mk 9, 35/  

 

Jezus odwraca nasz sposób widzenia  
i funkcjonowania w rzeczywistości świata. 
Nie Ci pierwsi są dla Niego najważniejsi: 
mocni, wygadani, bogaci, itp., ale Ci, którzy 

się źle mają: słabi, przelęknieni, uciśnieni, 
czy biedni.  
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INTENCJE 
MSZALNE  

20.09 – 26.09 
 

Poniedziałek
(20.09) 

1/ †Julian- Msza św. 
greg. 

2 / †Eugeniusz Woź-
niak- od Renaty i 
Krzysztofa Trojan  
Wtorek (21.09) 

1/ †Julian- Msza św. 
greg. 

2/ †Eugeniusz 
Woźniak- od Uli i 
Marka    

Środa (22.09) 

1/ W intencji próśb  
i podziękowań do 
MB Częstochow-
skiej  

2/ †Julian- Msza św. 
greg. 

Czwartek (23.09)  

1/ †Julian- Msza św. 
greg.  

2/ †Eugeniusz Woź-
niak- od Adama i 
Krystyny Tobiasz  
Piątek (24.09)  

1/ †Julian- Msza św. 
greg. 

2/ †Eugeniusz 
Woźniak- od Jadwi-
gi i Augustyna z 
rodziną  

Sobota (25.09) 
godz. 7.00 

1/ †Eugeniusz 
Woźniak- od Para-
fialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej    

godz. 18.00 

1/†Julian- Msza 
greg. 
Niedziela (26.09) 

godz. 7.00  

†Julian- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Jolanta Klęsk  

godz. 10.30  

†Eugeniusz Woźniak
- od Bolesława Rak 
z rodziną    

godz. 12.00  

W intencji Parafian  

godz. 16.00  

Dziękczynna w 18 
rocznicę urodzin 
Zuzanny   

DARY I CHARYZMATY ŚW. OJCA PIO  
Ojciec Pio to jeden z najbardziej znanych  

i czczonych dzisiaj świętych z XX wieku, którego 
wspomnienie będziemy obchodzić w najbliższy 
czwartek. W tym numerze chcemy państwu przy-
bliżyć nadzwyczajne dary i charyzmaty, jakimi 
ten święty został obdarzony.  
Obdarzony ranami Chrystusa 
W 1918 roku Św. Ojciec Pio otrzymał stygmaty- 
rany na ciele, które odtwarzają rany cierpiącego 
podczas ukrzyżowania Chrystusa. Miał rany na 
rękach i na nogach, a także w boku, z których nie 
przestawała sączyć się krew. Na prawym ramie-
niu też miał ranę, u Chrystusa spowodowaną cię-
żarem krzyża. Stygmaty, które otrzymał były pa-
rokrotnie badane. Nauka nie była w stanie wyja-
śnić ich pochodzenia i istnienia. Przez 50 lat nieu-
stannie krwawiły i nie goiły się. Nie powodowały 
one stanów zapalnych ani martwicy. W chwili 
śmierci świętego stygmaty zupełnie znikły, nie 
pozostawiając nawet najmniejszej blizny.  
Dar modlitwy wstawienniczej 
Modlitwy Św. Ojca Pio były szczególnie skutecz-
ne. Do dziś ludzie modlący się za Jego wstawien-
nictwem doświadczają wielu łask. 
Msza święta– żywa obecność Boga 
Msza święta była w centrum życia  Św. Ojca Pio. 
Mówił: „Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie 
mógłby istnieć bez Mszy świętej”. Kiedy odpra-
wiał Mszę świętą, przeżywał cierpienie, mękę  
i śmierć Jezusa Chrystusa. Uczył, że Ofiara Mszy 
bardziej polega na czynieniu aktów skruchy, wia-
ry i miłości niż na intelektualnych refleksjach  
i rozważaniach. Często ubolewał nad tym, że lu-
dzie nie doceniają Mszy świętej, lekceważą ją,  

a przecież jest to ta-
jemnica, która łączy 
każdego z nas z Jezu-
sem. Jest ofiarą Miło-
ści, która wymaga 
kontemplacji i otwar-
tości serca na łaskę  
i dary, jakie płyną  
z uczestnictwa w niej. 
Dar jasnowidzenia 
Dzięki natchnieniu 
Ducha Św. Ojciec Pio 
posiadał zdolność spoglądania do wnętrza czło-
wieka. Ten dar szczególnie objawiał się podczas 
spowiedzi. Często przypominał penitentom grze-
chy, których nie wyznali. 
Bilokacja 
Istnieją dowody na to, że odkąd Św. Ojciec Pio 
zamieszkał w klasztorze San Giovanni Rotondo, 
praktycznie nigdy go nie opuścił, a jednak był 
widziany w innych miejscach.   
Cudowna woń 
Zapach świętości to kolejny dar, którego Bóg 
udzielił Św. Ojcu Pio. Ludzie, którzy znajdowali 
się w pobliżu Św. Ojca Pio wyraźnie odczuwali 
charakterystyczny dla niego aromat (zapach fioł-
ków). Wydobywał się on z jego ciała, ubrań lub 
przedmiotów, które dotknął. Czasem był wyczu-
walny w miejscach przez które jedynie przeszedł. 
Dar języków 
Bóg obdarzył Św. Ojca Pio nadzwyczajnym da-
rem rozumienia nieznanych języków oraz do po-
sługiwania się nimi w mowie i piśmie,  bez wcze-
śniejszego ich studiowania.  

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI. Ciąg dalszy…  
i ostatnia przed zaśnięciem. Sami nie zdajemy 
sobie sprawy, jak wiele szkód ten nawyk wyrzą-
dza w naszym życiu. W przypadku dzieci zagro-
żenia są jeszcze poważniejsze. 
Pierwszym krokiem do uzależnienia jest oczywi-
ście czas, który spędza się przed wyświetlaczem 
komórki. Najnowsze badania polskich nastolat-
ków są zatrważające. Badania NASK z 2019 r. 
pokazywały, że średnio polski nastolatek spędza 
na aktywnym korzystaniu ponad 4 godziny  
w ciągu dnia, a 12% młodzieży powyżej 8 go-
dzin. Gdy dodamy do tego czas przed kompute-
rem, wychodzi pełen etat. 
Co zrobić by uchronić moje dziecko przed 
sidłami smarfona?  
Przedstawiamy kilka prostych zasad, które - jeśli 
tylko będziemy je konsekwentnie stosować - po-
mogą ustrzec nasze dziecko przed poważnymi 
niebezpieczeństwami: 
- Podaruj dziecku smartfon nie wcześniej niż na 
13. urodziny (Amerykańskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne podaje, że odpowiedni wiek to dopie-
ro 15. rok życia.) Korzystanie ze smartfonu prze-
rasta 13 latka, jego możliwości decyzyjne i prze-
widywanie konsekwencji. Mówiąc wprost nie 
jest w stanie pokonać wyzwań, które stwarza 
wirtualny świat. Ustal z bliskimi, by z okazji np. 
Pierwszej Komunii św. czy innych uroczystości 
wybrali inne prezenty.  

- Jeśli jest konieczne, by dziecko miało kontakt 
telefoniczny z rodzicami, rozważ zakup: smar-
twatcha, czyli zegarka pozwalającego na odbiera-
nie i wykonywanie połączeń lub tradycyjnego 
telefonu komórkowego bez gier i dostępu do In-
ternetu. 
- Ustal jasne 
limity czaso-
we korzysta-
nia ze smart-
fona. Dobrze, 
by zasady 
obowiązywały 
wszystkich 
domowników. 
Koniecznie odłóżcie telefony na bok w czasie 
posiłków, przed snem oraz w nocy.  
- Telefon dziecka powinien być wyposażony  
w narzędzia kontroli rodzicielskiej pozwalające 
m.in. na zaprogramowanie z góry czasu korzysta-
nia przez dziecko ze smartfona i jego uśpienie,  
a także zablokowanie szkodliwych treści. 
- Ustal z dzieckiem zasady dotyczące mądrego 
korzystania z technologii.  
Liczymy że te wskazówki okażą się pomocne  
w procesie wychowania dzieci ku dorosłości, 
odpowiedzialności i wolności.  

(Na podstawie: Fundacji edukacji  
zdrowotnej i psychoterapii)  


