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Refleksja 

„Jezus zaczął pouczać uczniów, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale 

po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr 

wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych 

uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku”. 

Skąd taka reakcja Piotra? Jest ona bardzo ludzka w takim sensie, że chyba nikt z nas 

nie życzyłby cierpienia i śmierci bliskiej osobie. Ponadto, zapowiedź Jezusa jakoś nie 

pasuje Piotrowi do jego wyobrażeń. Rybak z Galilei nie spodziewał się, że misja 

Jezusa przekracza aktualne problemy Izraela, że tutaj chodzi o gruntowne uzdrowienie 

i przemianę całej ziemi, całego człowieka.  

Jesteśmy tacy jak Piotr. Jest w nas taki rys człowieczeństwa, który mówi Bogu „tak”,  

i taki, który mówi Bogu „nie”. Istnieje w nas coś, co sprawia, iż Bóg nas pociąga  

i jakaś inna siła, która nas od Niego odpycha. Jest coś w życiu kapłańskim, co 

przyciąga i coś, co staje się ciężarem. Jest coś w małżeństwie, co fascynuje oraz łączy 

mężczyznę i kobietę ze sobą, ale także coś, co ich poróżnia i rani. Jest coś w rodzeniu  

i wychowaniu dzieci, co cieszy i coś, co rodziców denerwuje i odstręcza. Jednak ten 

pozytywny „coś” jest decydujący, dzięki niemu możemy iść do przodu. 

Ale trzeba też wyraźnie zaznaczyć: problem nie leży w samym kapłaństwie, 

małżeństwie czy dzieciach. Problem tkwi w człowieku. Cóż takiego powoduje te 

kłopoty? Najprościej rzecz ujmując, pragniemy rzeczy wielkich, ale równocześnie 

chcemy, aby w ich osiąganiu zawsze wszystko szło gładko, wygodnie, żeby niewiele 

kosztowało, żeby było przyjemnie, żeby się nie natrudzić, żeby poszło po naszej myśli, 

żeby nas pochwalono, zawsze akceptowano, żeby się nikomu nie narazić. Taki 

spokojny rejs przez życie, stabilność i pragnienie bezpieczeństwa. Któż z nas nie 

odnajduje się w tych oczekiwaniach? Tyle że rzeczywistość pokazuje, że życie ciągle 

zaskakuje i dostarcza również przykrych niespodzianek. A wielkie rzeczy czasem bolą. 

o. Dariusz Piórkowski SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do 

wiosek pod Cezareą Filipową.  

W drodze pytał uczniów: "Za kogo 

uważają Mnie ludzie?" Oni Mu 

odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego 

z proroków". On ich zapytał: "A wy za 

kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział 

Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy 

surowo im przykazał, żeby nikomu  

o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, 

że Syn Człowieczy wiele musi 

wycierpieć, że będzie odrzucony przez 

starszych, arcykapłanów i uczonych  

w Piśmie; że zostanie zabity, ale po 

trzech dniach zmartwychwstanie.  

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 

swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po 

Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami  

i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 

straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".(Mk 8, 27-35) 

Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe wezwanie do codziennego niesienia krzyża. 

Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafimy zaufać i uwierzyć, że Pan nie 

pozostawia nas samym sobie. A przecież On nigdy nie prosi nas o coś, czego nie 

jesteśmy w stanie zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy, który naprawdę pragnie 

naszego dobra i szczęścia. On zna nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni. Nigdy 

nie zostawia nas samych, lecz przez krzyż prowadzi nas do pełni życia. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 17.09 

7
00

 Za † Weronikę Mutz – od sąsiadów i znajomych. 

18
00

 1) Za †† rodziców Jana i Stanisławę, braci Mieczysława i Czesława Molenda, 

siostrę Marię, †† z pokrewieństwa Łącki, Tomczyk, Molenda. 

2) Za † Jolantę Skiba – od pracowników MEBLOSOFTU.  

Wtorek – 18.09; Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski. 

7
00

 Za † męża Zygmunta Rybarczyk w 11. rocznicę śmierci. 

18
00 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Joanny i Pawła Burkat i ich synów. 

2) Za †† Jana Szywalski, rodziców, teściów, rodzeństwo i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Środa – 19.09 

7
00

 Za † Tadeusza Orzeł w 30. dzień po śmierci.  

17
00

 1) Za † Adelajdę Felis w 5. rocznicę śmierci, † ojca Teodora Felis,  

†† z rodziny Wiencek, Felis i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Weronikę Mutz – od kuzyna Josefa Chylla. 

Czwartek – 20.09 –  wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Teagon, 

prezbitera, Pawła Chong Hasang i towarzyszy. 

7
00

 Za †† żonę Natalię Małodzińską, wnuczka Rafała, syna Zbigniewa, siostrę 

Władysławę, ojca Tomasza, matkę Annę, drugą matkę Salomeę i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za †† Marię Ratajczyk w rocznicę śmierci, syna Adama, Augustyna 

Krawiec, Wilhelma Ratajczyk i †† z pokrewieństwa. 

2) Za †† męża Wernera, teściów Klarę i Pawła Fait, rodziców Stefanię  

i Władysława Ćwikła, siostry, braci, szwagrów, siostrzenice i siostrzeńców oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron. 

3) Do Anioła Stróża w intencji Fridy Elisy Espinosa Karwath przyjmującej 

chrzest św. i o Boże błogosławieństwo dla jej rodziców z okazji kolejnej 

rocznicy ślubu oraz o zdrowie dla całej rodziny (ks. J. Kuschel). 

(Po Mszy św. chrzest dziecka: Frida Elisa Espinosa Karwath) 

Piątek – 21.09; Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. 

7
00

 Za † Józefa Wilczek. 

18
00

 1) Za † Wiktorię Mnich w kolejną rocznicę śmierci. 

2) Za † Dorotę Mnich – od sąsiadów. 

Sobota – 22.09 

7
00

 1) Za † siostrę Grażynę Wierną w 25. rocznicę śmierci, †† rodziców, jej teściów 

oraz rodzeństwo. 

2) Za † męża Tadeusza w 2. rocznice śmierci, †† rodziców, rodzeństwo  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za † męża Helmuta Mecner, †† rodziców i teściów. 

2) Za † żonę Annę Malkusz, †† z pokrewieństwa. 

(Po Mszy św. chrzest dziecka: Paulina Joanna Badura) 

Niedziela – 23.09 – XXV Zwykła. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Andrzeja Warzecha oraz  

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

8
15 Za † żonę i matkę Reginę Jelitto, †† rodziców i rodzeństwo z obu stron  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Goleniewski, krewnych, 

znajomych i sąsiadów. 

11
15

 Za †† Helenę i Jana Warchulski w 3. rocznicę śmierci.  

16
30 Nieszpory niedzielne. 

17
00

 Za † Wiktorię Suska w 30. dzień po śmierci.   
 

 
 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża św. przeżywa dziś parafia w Malni. Piesza 

pielgrzymka do Malni wyruszy o godz. 9
45

 sprzed kościoła. Serdecznie 

zapraszamy do wzięcia w niej udziału. 

 Dziś o godz.16
30 

zapraszamy na Nieszpory niedzielne, a po Mszy św.  

o godz. 17
00 

w kościele spotkanie dla uczniów klas 6, którzy zamierzają 

rozpocząć przygotowanie do bierzmowania wraz z ich rodzicami. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna dla dzieci. 

 W czwartek spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16
30 

w salce,  

a po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek od godz. 19
30 

 w naszym kościele dekanalne czuwanie dla młodzieży. 

Bardzo serdecznie zapraszamy naszą młodzież parafialną zwłaszcza licealną  

i studencką do licznego udziału. Natomiast dla kandydatów wszystkich 

roczników przygotowujących się do bierzmowania udział w czuwaniu jest 

obowiązkowy! 

 Uczestników parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej prosimy o wpłacanie 

drugiej części należności do końca przyszłego tygodnia. 

 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków 

sakralnych. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  


