
Będę kontemplował Jezusa, który obejmuje ramionami małe dziecko (ww. 36-37). Będę 

Go błagał, aby pomógł mi kształtować w sobie prostotę, pokorę i pełną uległość wobec 

Jego woli. Rzucę się w Jego ramiona, modląc się Psalmem 131. 

Pozostałe ogłoszenia duszpasterskie 

W zakrystii można odebrać książeczki uczestnictwa we Mszy św. dla dzieci komunijnych 

oraz bierzmowanych. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: we wtorek o godz. 17:00, następnie Nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. 

Spotkanie klubu Pogodnej Jesieni: w środę o godz. 10:00. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  w środę o godz. 17:30. 

Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 6, w środę o godz. 19:00. 

Wyjazd pielgrzymki do Sandomierza w Czwartek o godz. 5:00. 

Adoracja dla zapracowanych: w czwartek o godz. 20:00. 

Zbiórka gromady zuchowej dziewcząt: w  piątek, godz. 17:00. 

Spotkanie scholki dziecięcej: w piątek o godz. 18:00. 

Niech Pan obdarzy Was Pokojem! 

Zapowiedzi przedmałżeńskie: Łukasz Strychar,  Marta Jaworska; zam. Legnica. 
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Drodzy Parafianie i Goście! 

Nauczyliśmy się Chrystusa i porzuciliśmy grzeszne życie, zepsute z powodu 

zwodniczych żądz. Duch Chrystusa stale zmienia nasz sposób myślenia i widać, że jesteśmy 

nowymi ludźmi, prawymi i świętymi. Tak działa w nas nowa natura, którą mamy od Boga, 

dzięki ofierze Chrystusa. Miłość Boża rozlana w sercach naszych sprawia, że nie szukamy 

swego, ale miłujemy ludzi na wzór Chrystusa. Szukamy pokoju i zgody, nie gonimy za 

wielkością i służymy innym, ciesząc się ich osiągnięciami. Pan bowiem nie przyszedł, aby 

Mu służono, lecz żeby służyć i oddać życie za wszystkich.  

o. Tomasz Skibiński OFM 

Ingres Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego 20.09., godz. 12:00 

 

dewiza biskupia: Deus Caritas est 

(Bóg jest Miłością) 

urodzony: 08.08.1957, Wrocław 

święcenia prezbiteratu: 01.06.1985 

święcenia biskupie: 11.02.2006 



 ŻYCIORYS 

Biskup Andrzej Siemieniewski – ur. 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Święcenia 

prezbiteratu otrzymał 1 czerwca 1985 r. Po dwuletniej pracy duszpasterskiej w parafii pw. 

św. Stanisława w Świdnicy, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie 

Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora teologii w 

zakresie duchowości. W latach 1991-1998 pełnił funkcję ojca duchownego w 

Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 1991 roku 

zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie przez dwa lata 

był dyrektorem tamtejszej biblioteki, a w 1997 roku został kierownikiem katedry teologii 

duchowości. W latach 1998-2001 pełnił urząd prorektora uczelni. 

W 1998 roku habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 

2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem licznych publikacji – 

książek, artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz z zakresu 

duchowości. Od 1994 roku związany ze wspólnotą „Hallelu Jah” we Wrocławiu należącej 

do Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. 

5 stycznia 2006 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Andrzeja 

Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną 

Theuzi. Sakry biskupiej udzielił mu abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, 11 

lutego 2006 roku, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Jako zawołanie 

biskupie przyjął słowa „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością). 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata ds. Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich oraz delegata ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, a także jest 

członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz członkiem Rady 

Naukowej. 

Po piętnastu latach, 28 czerwca 2021 r., papież Franciszek mianował bp. Andrzeja 

Siemieniewskiego biskupem legnickim. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w 

uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów diecezji legnickiej, tj. 29 

czerwca 2021 r. Ingres do katedry legnickiej miał miejsce 20 września 2021 r. w 680. 

rocznicę poświęcenia tego kościoła. 

Intencje Mszalne 

Niedziela  

19.09.2021 

8:00 – + Joannę Szostek (greg). 

11:30 – + Józefę i Jana 

13:00  -  W intencji 40. rocznicy ślubu Haliny i Antoniego oraz z 

okazji 6. urodzin Julii.  

18:00 – ++ rodziców Annę i Adama Całko i + siostrę Anielę. 

Poniedziałek  

20.09.2021 

18:00 –  + Joannę Szostek (greg). 

Wtorek  21.09.2021 18:00 –  + Joannę Szostek (greg). 

Środa 22.09.2021 18:00 –   + Joannę Szostek (greg). 

Czwartek 23.09.2021 18:00 –   + Joannę Szostek (greg). 

Piątek 24.09.2021 18:00 – 1. + Joannę Szostek (greg). 

2. + Zbigniewa Smolaka w 3. rocznicę śmierci oraz za + Karola. 

Sobota  25.09.2021 18:00 –   + Joannę Szostek (greg). 

2. + Jana Jaremko w 20. rocznicę śmierci. 

Formacja – Wprowadzenie do Rozważania Dzisiejszej Ewangelii – Mk 9, 30-37 

Przysłucham się rozmowie Jezusa z uczniami. Uprzedza ich, że będzie cierpiał, że zostanie 

zabity, a potem zmartwychwstanie. Zobaczę zaskoczenie i zakłopotanie na twarzy 

apostołów. Nie rozumieli mowy Jezusa i z lęku ją przemilczeli (ww. 30-32). 

Przywołam z historii życia trudne doświadczenia, zranienia doznane od ludzi, których 

sensu do dzisiaj nie rozumiem. Czy potrafię o tym rozmawiać z Jezusem? Czy są takie 

trudne tematy w moim życiu, których boję się z Nim poruszać? Jeśli tak – to dlaczego? 

Zwrócę uwagę na wielki kontrast między słowami Jezusa, który mówi o swoim poniżeniu, 

a zachowaniem uczniów, którzy kłócą się o to, kto z nich jest największy (ww. 31.34). 

Popatrzę na siebie i moje dotychczasowe kroczenie za Jezusem. Czy potrafiłem dla Niego 

ryzykować poniżenie, niepopularność i odrzucenie? Czy nie ma we mnie tendencji do 

szukania siebie i wywyższania kosztem innych? Jakich postaw wstydzę się przed Jezusem 

najbardziej? Powiem Mu o tym. 

Jezus wyjaśnia mi, na czym polega droga do prawdziwej wielkości w życiu: stać się 

ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich (w. 35). Jakie przeżycia wywołuje we mnie ta 

wypowiedź Jezusa? 

Wejdę w konkretne sytuacje mojego życia. Czy potrafię wyobrazić sobie siebie jako 

ostatniego i usługującego w znanych mi zajęciach i pośród osób, z którymi żyję na co 

dzień? Co budzi we mnie największy opór? Czy są takie prace i posługi, których się 

wstydzę, osoby, z którymi nie chciałbym żyć i pracować w jednej wspólnocie? 


