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26. NIEDZIELA ZWYKŁA
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EWANGELIA: Mt 21, 28-32

„Celnicy i nierządnice
wejdą przed wami do Królestwa Bożego”.

Słowa te skierował Jezus przede wszystkim „do wyższych
kapłanów i starszych ludu”. Zadaje im pytanie: „Jak sądzicie?”
i podaje przykład zachowania dwóch synów. Która postawa
jest właściwa, „jak sądzicie?”. Tego pierwszego, bo „odczuł
żal i poszedł” pracować w winnicy. Drugi wyraził zgodę,
ale nie poszedł pracować. Odpowiedź starszych ludu
właściwa i oceniła ich własną postawę. Jezus przypomina
postawę faryzeuszów w stosunku do Jana Chrzciciela.
„Przyszedł do was Jan (...), a nie uwierzyliście mu”. Kapłani
byli pewni, że oni są w porządku wobec Boga. To co głosił
Jan, nie odpowiadało im. Nie wierzyli, że zapowiadał Mesjasza,
a nawet wskazał Go ludowi. Nie chcieli zmienić swego życia,
czynić pokuty, przyznać się do swej grzeszności. „Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice”, dlatego „wejdą
przed wami do Królestwa Bożego”. Jaką postawę przyjmujemy w naszym życiu? Czy czasami uważamy, że
nie mamy się z czego spowiadać? Przypomina się tu postawa faryzeusza wychwalającego się przed Bogiem,
co też on dobrego uczynił. Tacy często jesteśmy. Czy powtarzane słowa przed przyjęciem Komunii świętej są
szczere? „Panie nie jestem godzien”. „Celnicy i nierządnice” uznają swoją grzeszność, chcą zmienić swoje życie,
wierzą w miłość i miłosierdzie Zbawiciela. Popatrzmy na siebie w świetle dzisiejszej Ewangelii. „Dobrze, Panie”
musi być spełniane, a nie tylko powtarzane. Do takiej postawy zaprasza nas Jezus. Pragnie przemiany w naszym
życiu. „Synu, idź i pracuj w winnicy” swojego życia. Panie, przepraszam za częste odmowy pracy, aby być z Tobą
blisko. Odpowiedź: „tak, Panie” – niech znaczy „tak”.
Adam Żak

ŻYCZENIA

„Szukałam prawdy - zrozumiałam pokorę”

/św. Tereska od Dzieciątka Jezus/

Droga Siostro Tereso!
Być dobrą Przełożoną, to znaczy… więcej kochać.
Więcej, niż podpowiada poczucie władzy,
więcej, niż czasem radzi zmęczenie...
Życzymy Siostrze, aby św. Tereska, którą nazywamy „Małą”,
uczyła Siostrę odnajdywania
Prawdy w pokorze,
wielkości w służbie
i miłości w umiejętności słuchania.
Szczęść Boże!
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GDY NAM ICH ZABRAKNIE...
Znajduję w słowniku słowo „powołanie”. „Jest posiadaniem daru do
wykonywania danej czynności”. Mieć
powołanie do pracy, którą się wykonuje...

Jako spadkobiercy uczniów Chrystusa, kapłani spieszą z pomocą
wszystkim ludziom. Grzechy odpuszczają mocą z nieba. „Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuMamy różne powołania. Bóg każ- ścicie grzechy, są im odpuszczone,
dego z nas powołuje. Do życia, do
a którym zatrzymacie, są im zatrzyświętości... Do małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa, do kapłaństwa, mane”” (J 20, 22-23).
do życia zakonnego... Do bycia naIch czyste dłonie dotykają Ciała
uczycielem, lekarzem, kierowcą... Pana Jezusa, a usta kosztują Krwi
Każde powołanie jest inne. Każde Zmartwychwstałego. Wszystko ma
wiąże się z trudem. Każde wymaga dokonywać się w czystości życia.
wysiłku.
Wybrani, by stawać codziennie przy
Powołanie jest osobistym zapro- ołtarzu Tajemnicy Eucharystii.

szeniem od samego Boga. I tylko
Taką drogę przeznaczył im sam
osobiście możemy na nie odpowie- Pan, a oni się na nią zgodzili. Pozodzieć...
stają sami, aby kochać bliźnich jedW pierwsze czwartki miesiąca nakowo czystą miłością. Jak Jezus,
modlimy się o nowe święte powo- który kocha każdego z nas.
łania kapłańskie i zakonne. Prosimy,
Kapłańska droga jest piękna, ale
aby Bóg powoływał młodych ludzi,
chłopców i dziewczęta, na oddanie też bardzo trudna. Pan posyła kapłanów, aby służyli i nauczali, nawracali
swojego życia tylko i wyłącznie
i swoim życiem świadczyli o Miłości.
Jezusowi.
Nie zapominajmy, że kapłani są
Tak bardzo nam potrzeba nowych ludźmi takimi samymi, jak my. Tak
kapłanów. Bez nich nie będzie sa- samo, jak każdy człowiek, mają swoje
kramentów. Nie będzie Pierwszej słabości, grzechy, pokusy, pragnieKomunii świętej i każdej kolejnej. nia, emocje, uczucia... Wspomnijmy
Nie będzie spowiedzi. Nie będzie o tym, gdy przyjdzie nam ochota
namaszczenia chorych i kapłańskich oceniać i osądzać postępowanie
odwiedzin w naszych domach...
kapłana. Raczej klęknijmy i pomóJezus, przed swoim Wniebowstą- dlmy się za niego, aby w walce
pieniem, posłał uczniów, aby byli o świętość zawsze był wygranym.
Jego przedstawicielami na ziemi. Aby zawsze walkę podejmował.
„Wtedy Jezus podszedł do nich i przeBez naszej pomocy modlitewnej
mówił tymi słowami: „Dana Mi jest - trudno jest kapłanom walczyć
wszelka władza w niebie i na ziemi.
z pokusami tego świata. Bez naszej
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię modlitwy - nie będzie nowych kapłaOjca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie nów. A bez świętej posługi kapłańskiej,
je zachowywać wszystko, co wam nasze życie będzie bardzo ciężkie.
przykazałem. A oto Ja jestem z wami Jaki będzie Młodzianów, gdy nam
przez wszystkie dni, aż do skończenia ich zabraknie?
świata”” (Mt 28, 18-20).
xx

Z KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
„W zamyśle Bożym mężczyzna
i kobieta są powołani do czynienia
sobie ziemi „poddaną” jako
„zarządcy” Boży. To władanie nie
może być samowolnym
i niszczącym panowaniem”.

PIEŚŃ
UWIELBIENIA
Nauczycielu Duchu Święty
Nareszcie pojmuję
Nauczyłam się
[A droga była męcząca]
Że słowa bez miłości stają się
Jak miedź brzęcząca
W bezsenne noce
Nim poranne wstaną zorze
Dla Ciebie Chrystusie
Mój Magnificat tworzę
Pokorą nie epatuję
Jednak
W kwestii miłości
Nie szukam poklasku
Pieśń moja
Niech się echem
O niebo odbije
Opowiada o Miłości
Której nie kryję
Pod krzyżem jej się uczyłam
Patrząc w oczy Maryi
Maryjo
Oto ja służebnica Twoja
Czekałaś na mnie
Wiedziałaś że wrócę
Niektórych słów Twoich
[wybacz]
Zapożyczę dla pieśni mojej
Wielbi dusza moja Chrystusa
Albowiem
Wielkie rzeczy mi uczynił
Pan i Bóg mój

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Jadwiga Kulik

„Pomimo braku powołań, mamy dzisiaj bardziej jasną świadomość konieczności
lepszej selekcji kandydatów do kapłaństwa. Nie można wypełniać seminariów na podstawie
byle jakich motywacji, tym bardziej, jeśli są one powiązane z niepewnością uczuciową,
z szukaniem form władzy, ludzkiej chwały i dobrobytu materialnego”.
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ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Na niedzielną Mszę świętą trzeba starannie przygotować wspólny śpiew,
ponieważ jest to szczególnie stosowny wyraz radości serca,
który podkreśla uroczysty charakter zgromadzenia i sprzyja dzieleniu się jedną wiarą i miłością”.

I CO DALEJ,
CZWARTA KLASO?

na katechetów. Wiara jest podłożem
wszystkich przedsięwzięć człowieka!
Gdybyśmy nie wierzyli, że coś
nam się uda - nie warto by było podejmować się jakichkolwiek działań.
Tak więc wiara jest wpisana w tryb
naszego istnienia. A spośród wszystkich wiar, jakich potrzebujemy, najważniejsza jest wiara w Boga i życie
wieczne.
Mamo, Tato! Jesteście zaproszeni
do głębszego uczestnictwa w życiu
Boga. Zaproście Go do swojej codzienności. Bądźcie z Nim w Waszych
bliskich relacjach, zaproście Go do
stołu, pokazujcie mu w świątyni całą
Waszą Rodzinę. Zawierzajcie Mu
każdy dzień i módlcie się jak najczęściej wraz z dziećmi. „Bóg wynagradza
tych, którzy Go szukają” (List do Hebrajczyków, rozdział 11, wers 6c).

Dwa tygodnie temu zakończył się
czas Pierwszych Komunii świętych
w naszej parafii. W tym roku Uroczystości miały nieco inną oprawę,
ale równie odświętną, jak każdego
roku. A może - z powodu epidemii
i zawirowań - wszystko było bardziej
podniosłe, bardziej emocjonalnie
przeżywane?
Szczególnym darem nieba była
czerwcowa I Komunia święta, której
- z racji Wizytacji Kanonicznej -udzielił
Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.
Dzisiaj - w czasach „bezstresowego
wychowania dzieci” - przygotowanie
do dnia I Komunii świętej spoczywa
raczej na katechetach niż na rodzicach w domu. Nieco zboczę z tematu,
ale słyszałam i taką mowę: „zapłaTato! Wychowując syna lub córkę
ciłam za Mszę świętą w intencji x, pamiętaj, że w ich oczach Pan Bóg
no to niech się ksiądz za x modli”. ma Twoją twarz.
Szanowni Rodzice! Nie zrzucajmy
naszej roli w wychowywaniu dziecka
Jadwiga Kulik

PŁOMIEŃ
Gdy czekam na Miłość
Lampkę oliwną zapalam
Jak te Panny Roztropne
Z Ewangelii
Gdy tęsknię
Lampkę oliwną zapalam
By poczuć ciepło jakie
Płomień z sobą niesie
A gdy wątpię
Lampkę oliwną zapalam
Nie pozwala nadziei zgasnąć
Przyjdź Mistrzu Panie mój
Niedomknięte drzwi zostawiam
Nie zwlekaj
W drżących dłoniach
Lampę trzymać coraz trudniej
Płomień coraz mniej parzy
Przyjdź
Pozostaw Betlejem
Jadwiga Kulik

MYŚL ŚW. OJCA PIO
„Kto ma czas, ten niech go nie traci i nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego,
co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem: „Zrobię to później” wybrukowany jest przedsionek piekła!
A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy?”

ZBLIŻA SIĘ PAŹDZIERNIK
Maryja, gdy się objawia na ziemi, zawsze prosi, by odmawiać różaniec.
Święty Jan Paweł II, który urodził się 100 lat temu,
często powtarzał, że różaniec, to jego ulubiona modlitwa.
Ofiarujmy tegoroczne Nabożeństwa październikowe
w intencji całego świata, by z ufnością zwrócił się ku Bogu i Jego przykazaniom.
Prośmy Matkę Najświętszą i św. Jana Pawła II
o pokój naszych serc.
Dobrze zaplanuj sobie październikowe wieczory.
Różaniec dla dorosłych i młodzieży – codziennie w październiku o godz. 1720.
Różaniec dla dzieci i ich rodzin – w październiku od poniedziałku do piątku o godz. 1850.
Moja Parafia | 3

KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
27 września 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Kosmy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 18, 25-28
PSALM: 25, 4-5. 6-7. 8-9
2. czytanie: Flp 2, 1-11
EWANGELIA: Mt 21, 28-32
28 września 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marka, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 1, 6-22
PSALM: 17, 1bcd. 2-3. 6-7
EWANGELIA: Łk 9, 46-50
29 września 2020r. – WTOREK
Imieniny: Rafała, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM: 138, 1-2a. 2b-3. 4-5
EWANGELIA: J 1, 47-51
30 września 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Wery, Zofii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 9, 1-12. 14-16
PSALM: 88, 10b-11. 12-13. 14-15
EWANGELIA: Łk 9, 57-62
1 października 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Mieczysława, Mieszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 19, 21-27
PSALM: 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14
EWANGELIA: Łk 10, 1-12
2 października 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Cypriana, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 23, 20-23
PSALM: 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11
EWANGELIA: Mt 18, 1-5. 10
3 października 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Danuty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hi 42, 1-3. 5-6. 12-17
PSALM 119, 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130
EWANGELIA: Łk 10, 17-24

Sakrament chrztu świętego w sierpniu
przyjęło dwadzieścioro sześcioro dzieci.

26

Sakrament małżeństwa w sierpniu
przyjęło jedenaście par.

11

Odeszli w sierpniu do Pana:
Konrad Grzegorz Dryja /l. 13/
Dariusz Janiszak /l. 58/
Maria van Der Heijden /l. 62/
Waldemar Józef Michalski /l. 62/
Krzysztof Marek Lis /l. 68/
Halina Urbańska /l. 73/
Jerzy Olgierd Biwojno /l. 74/
Zygmunt Ryszard Zdziech /l. 77/
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Zofia Ćwiek /l. 81/
Barbara Korzeniewska /l. 82/
Jan Fituch /l. 89/
Stanisława Stanisławek /l. 91/
Janina Dawidowicz /l. 92/
Genowefa Tyczyńska /l. 93/
Aleksander Orłowski /l. 94/
Genowefa Sikorska – Lipka /l. 94/
Janina Pyszczek /l. 95/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy czwartek o godz. 630 Msza święta w intencji Siostry Przełożonej
sióstr zmartwychwstanek, s. Teresy Genowefy Ozimek CR, z okazji jej
imienin. Pamiętajmy o drogiej Solenizantce także w naszych
osobistych modlitwach.
2. Dziś na godz. 1730 zapraszamy na Nabożeństwo.

3. W czwartek rozpoczynamy różańcowy miesiąc październik.
Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 1720.
Od poniedziałku do piątku o godz. 1850 zapraszamy na różaniec dzieci
i ich rodziny.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek Nabożeństwa różańcowe
w intencji nowych świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
5. W I piątek spowiedź (także dla dzieci) podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1720. Tego dnia
kapłani odwiedzą chorych w ich domach. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny
w godz. 830 – 2100. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
6. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 1700.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty Żywego
Różańca.
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