
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień 
w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył 
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz 
Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 
A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, 
stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. Tamten rzekł: 
„Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: 
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł 
tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział 
mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».
                      Łk 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów:
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Co jest jednak istotą powyższego Słowa? Odpowiednie spojrzenie, 
albo jeśli wolimy dostrzeżenie. Bogacz widział codziennie Łazarza, ale nie 
potrafił w nim ujrzeć i dostrzec potrzebującego. Psy to wiedziały, a bogacz 
nie... 
 Św. Jan Paweł II mówił i pisał o wyobraźni miłosierdzia: „istotą jej 
jest nie tyle to, co możemy ofiarować, czym podzielić się 
z potrzebującymi, co im poświęcić, ile nasze spojrzenie na nich. Chodzi 
o wewnętrzny wymiar gestu miłosierdzia”. 

 Wiemy dokładnie, że dzisiejsza Ewangelia jest wezwaniem 
grzeszników do opamiętania się i pokuty, póki jeszcze istnieją takie 
możliwości. Jest także przestrogą przed niewłaściwym, bezdusznym 
i egoistycznym używaniem bogactw tego świata.
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1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:
 27.09. (wtorek) – Św. Wincentego a Paulo
 28.09. (środa) – Św. Wacława

00
 - dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17 ;

Biuro parafialne:
- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- sobota: 10.00 - 11.00

4. 00 W przyszłą niedzielę o godz. 7  Msza Św. w języku kaszubskim.

6. Spotkanie dla rodziców dzieci, które przygotowują się do Pierwszej 
00

Komunii Świętej odbędzie się 2 października w niedzielę o godz. 19  
w kościele.

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00

 01.10. (sobota) – Św. Teresę od Dzieciątka Jezus 
2.

00 00 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8 i 18 . 
00 00Adoracja od godz. 15  – 18 .

8. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26 000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, 
aby zniwelować uratę ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 29.09. (czwartek) – Św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

3. W sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.

5. W październiku trwamy na modlitwie różańcowej. Porządek 
nabożeństw: 

30
 - w niedzielę dla wszystkich o godz. 17 .

 30.09. (piątek) – Św. Hieronima 

00 00
 - dla dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 8  i 17 ;

7. Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze 
00

„Przemienienie”. Zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 17 .

9. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Galilea”, w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na 
miesiąc październik. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.



 Ostatecznym sensem naszej „wędrówki” na tym świecie jest 
poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainagurowanego przez 
Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci 
w chwale. Jego królestwo nie jest jeszcze spełnione, ale jest już obecne w tych, 
którzy przyjęli zbawienie. „Królestwo Boże jest w nas. Choć jest jeszcze 
eschatologiczne, jest przyszłością świata, ludzkości, to jednocześnie jest w nas”.

 W Jerozolimie narodów świątynia Pańska staje się piękniejsza dzięki 
ofiarom, które docierają z obcych krajów: „Wszystkie stada Kedaru zbiorą się 
przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na moim 
ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały” (60,7). W tej perspektywie przybycie 
katolickich migrantów i uchodźców daje nową energię życiu kościelnemu 
wspólnot, które ich przyjmują. Często wnoszą oni ożywczą dynamikę i animują 
tętniące życiem celebracje. Dzielenie się różnymi sposobami wyrażania wiary 
i pobożności stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniejszego przeżywania 
katolickości Ludu Bożego.

 Przyszłe miasto jest „zbudowane na silnych fundamentach, którego 
architektem i budowniczym jest sam Bóg” (Hbr 11, 10). Jego projekt przewiduje 
intensywne dzieło budowania, w którym wszyscy musimy czuć się zaangażowani 
osobiście. Jest to skrupulatna praca nad osobistym nawróceniem i przemianą 
rzeczywistości tak, aby coraz bardziej odpowiadała Bożemu zamysłowi. Dramaty 
historii przypominają nam, jak jest jeszcze odległe osiągnięcie naszej mety - 
Nowego Jeruzalem, „przybytku Boga z ludźmi” (Ap 21, 3). Nie powinniśmy 
jednak tracić ducha z tego powodu. W świetle tego, czego nauczyliśmy się 
w okresie niedawnych trudności, jesteśmy wezwani do odnowienia naszego 
zaangażowania w budowanie przyszłości bardziej zgodnej z planem Bożym, 
świata, w którym wszyscy mogli by żyć w pokoju i godności.

 „Oczekujemy jednak nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie 
mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 13). Sprawiedliwość jest jednym z elementów 
konstytutywnych królestwa Boga. W codziennym poszukiwaniu Jego woli należy 
ją budować z cierpliwością, ofiarnością i determinacją, aby wszyscy, którzy łakną 
i pragną, mogli być nasyceni (por. Mt 5, 6). Sprawiedliwość królestwa należy 
rozumieć jako realizację Bożego ładu, Jego harmonijnego zamysłu, gdzie 
w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał całe stworzenie jest znowu „czymś 
dobrym”, a ludzkość „czymś bardzo dobrym” (por. Rdz 1, 1-31). Aby jednak mogła 
zapanować ta cudowna harmonia, musimy przyjąć zbawienie Chrystusa, Jego 
Ewangelię miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje 
w obecnym świecie.

 Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu 
przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami 
i uchodźcami. Budujmy ją już dziś!                                           źródło: Orędzie Papieża Franciszka

108. Dzień Migranta i Uchodźcy Intencje mszalne

18.00 †† Krzysztof – 5 rocz. śmierci, Michał – 10 rocz. śmierci oraz z rodziny: 
Szróbka, Kędzia, Patelczyk, Bychowskich i Jamruszka 

18.00 †† Tadeusz Stępiński – 12 rocz. śmierci oraz rodzice, rodzeństwo 
i dziadkowie z obojga stron

7.00 †† Z rodziny Wrońskich: Stefania, Marian, Henryk, Barbra, Anna

10.00 - ZA PARAFIAN

11.30 †† Danuta i Klemens Selke, rodzice z obojga stron, krewni, znajomi, 
Zbyszek, Andrzej, Zenon, ofiary Ukrainy oraz dusze w czyśćcu cierpiące

8.30 †† Maria, Leon, Zygmunt, Kazimierz Preus

6.30 †† Teresa, Józef, Bożena

- O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariana – 70 rocz. urodzin oraz 
całej rodziny

Poniedziałek, 26.09.

6.30 †† Mąż Jerzy – 10 rocz. śmierci, rodzice: Paweł i Brygida oraz brat Henryk

8.30 †† Mąż Gerard – 5 rocz. śmierci oraz Natalia, Krystyna, Teodor i Tadeusz

18.00 †† Irena i Jerzy Tubaj, Anna i Aleksander Tubaj oraz Krystyna 
Wondołowska 

Środa, 28.09. Świętego Wacława
6.30 †† Anna i Marcin Dec oraz ciocia Zofia
8.30 †† Danuta Topol oraz zmarli z rodziny

Czwartek, 29.09. Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała 

8.30 † Krystyna Kreft – 3 rocz. śmierci
18.00 - Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny

Piątek, 30.09. Świętego Hieronima

Wtorek, 27.09. Świętego Wincentego a Paulo

6.30 † Genowefa Zientala – int. z pogrzebu
8.30 †† Mąż Stanisław – 3 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron oraz brat Edward

6.30 † Anna Szefer – 14 rocz. śmierci

Sobota, 01.10. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

16.00 - ŚLUB: Agnieszka Czarnowska – Ostoja i Rafał Krefta

6.30 † Ewa Czarnecka – int. z pogrzebu

18.00 † Wnuk Łukasz – 2 rocz. śmierci

8.30 - Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

18.00 - Do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę naszych serc

Niedziela, 02.10. XXVII Niedziela Zwykła

8.30 †† Mąż Brunon oraz synowie: Jerzy i Roman

- Magdalena i Mirosław Gepner – 30 rocz. ślubu

13.00 - CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
18.00 † Jan Kosmal – 4 rocz. śmierci
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