
Uzupełnij:  1. Zaproś ubogich, ułomnych, chromych                           
i niewidomych - będziesz …  2.  „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, 
nie zajmuj … miejsca”   3. „ … się ode Mnie, bo jestem cichy              
i pokorny sercem” 4. „nie … swoich przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych sąsiadów” 5.  „Przyjdzie ten, kto was 
obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze 
wstydem zająć … miejsce”.   6.  „aby cię i oni nawzajem nie 
zaprosili, i … odpłatę”. 7. „Lecz gdy będziesz … idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: 
Przyjacielu, przesiądź się wyżej”.  8. „Każdy bowiem, kto się … 
będzie poniżony”  9. „Gdy … obiad albo wieczerzę - zaproś 
ubogich”. 10. „i spotka cię … wobec wszystkich 
współbiesiadników.”  11. Odpłatę otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu jako …  12. „Weźcie moje  …  na siebie”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papież Franciszek:  Wspólnota chrześcijańska rodzi się 

z przeobfitego wylania Ducha Świętego i rozwija się dzięki 
zaczynowi dzielenia się między braćmi i siostrami                        
w Chrystusie. Istnieje pewien dynamizm solidarności, który 
buduje Kościół jako rodzinę Bożą, w której centralne 
miejsce zajmuje doświadczenie koinonii. Co oznacza                  
to dziwne słowo? Jest to słowo greckie, które oznacza 
„oddanie do wspólnego użytku”, bycie jako wspólnota, a nie 
bycie wyizolowanymi … W pierwotnym Kościele ta koinonia, 
ta wspólnota odnosi się przede wszystkim do uczestnictwa 
w Ciele i Krwi Chrystusa. Dlatego, kiedy przyjmujemy 
Komunię św. mówimy, że komunikujemy, wkraczamy                
w komunię z Jezusem i z tej komunii z Jezusem 
dochodzimy do komunii z braćmi i siostrami.                            
To uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa, które nazywamy 
Mszą św. przekłada się na braterską jedność, a zatem także 
na to, co jest dla nas najtrudniejsze: oddanie dóbr do 
wspólnego użytku i zbieranie pieniędzy na składkę na rzecz 
Kościoła - matki w Jerozolimie (por. Rz 12,13; 2 Kor 8–9)                   
i innych Kościołów … Kościół miał zawsze ten gest 
chrześcijan, którzy się ogałacali z tego, co było zbyteczne, 

aby przekazać potrzebującym, nie tylko pieniędzy, ale również 
czasu. Jakże wielu chrześcijan …  poświęca się wolontariatowi.            
To bardzo piękne. To właśnie jest komunia – dzielenie się z innymi 
moim czasem, aby pomóc osobom potrzebującym ...                
[z Audiencji Generalnej, 21. 08.2019];                  

św. Jan Paweł II  - „Człowiek, który chce zrozumieć siebie 

do końca - nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, 
czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów                
i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, 
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim 
życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.”  [Veritatis 

Splendor,8.];    Stefan Kardynał Wyszyński 

–  Nie lękajmy się  o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie               
w życie ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół 
grzeszników  i świętych, Kościół pszenicy i kąkolu, Kościół 
wprawdzie Boży, ale – ludzki.(Kromka Chleba, wrzesień -.6).     
    Na początku nowego roku szk., w dniach od 15 
do 21 IX - będziemy przeżywać IX Tydzień Wychowania 
pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).  

„Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz 
żywe więzi pomiędzy członkami rodziny” … „Relacja                   
z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia 
najważniejszej potrzeby – poczucia bezpieczeństwa                     
i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych 
latach życia”; … Biskupi zwracają się do rodziców: 
„Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by 
pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze 
słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze 
papież Franciszek:   „Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę 
cenny (…) Nie chce wyliczać twoich błędów (…) To miłość 
Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach,                         
o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż 
potępieniu, o przyszłości niż przeszłości” -Papież Franciszek, 
Adhortacja Christusvivit 115; Biskupi podkreślają też,  że na 
początku nowego roku szkolnego należy szczególnie pamiętać              
o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ten jeden                         
z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata, pokazał               
do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Wśród męczenników            
i ofiar tego okresu było wielu nauczycieli, pedagogów, którzy dali 
świadectwo swojej wiary i człowieczeństwa. Na zakończenie listu 
pasterskiego biskupi z serca błogosławią na nowy rok szkolny oraz 
katechetyczny i dziękują Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom 
za wypełnianie ich trudnej i pięknej misji.                  -  BP KEP 
               [z: https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-tydzien-wychowania-
o-odpowiedzialnosci/.                                   
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę, aby słuchać 
Słowa Bożego z miłością   oraz za wszystkie dzieci, które muszą 
brać udział w wojnie … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 S  C   Ś  I  Y x x 

  2 x P  E  W  Z   O x 

  3 x U  Z  I E x x x x x 

  4 x Z  P  A  Z  J x x 

  5 x O  T  T   E x x x 

  6 x x M   Ł   Ś x x x 

  7 x Z  P  O  Z   Y x 

  8 x W  W  Ż   A x x x 

  9 x x x x W Y  A  E  Z 

10 x Z  S  C   T x x x 

11 S  R   I  D  I  Y 

12 x x x x J A    O x x 
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Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11,29ab)                 

Łk 14,1.7-14 - Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 
wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: 
”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy 
od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
"Ustąp temu miejsca"; i musiałbyś ze wstydem 
zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, 
przesiądź się wyżej"; i spotka cię zaszczyt wobec 
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto 
się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go 
zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani 
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby 
cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. 
Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, 
ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz 
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych.                               

- Dążenie do pierwszeństwa, do pochwał, do zaszczytów 
jest chorobą duszy. Skłonność do porównywania się                       
z innymi albo do wybijania się kosztem drugich świadczy 
o tym, że nie potrafimy cieszyć się Panem, nie 
przyjmujemy Jego darów … [x. J. Januszewski, „Oremus”       

IX. 07, s. 9].  Ludziom pobożnym ciało tak 
często przeszkadza w szczęściu … a jednak jakie 
zasługi ma to ludzkie ciało! – Tyle razy budzi się 
wcześnie, żebyśmy zdążyli do kościoła! – Tyle razy 
wyrzeka się snu i spoczynku, żebyśmy wykończyli jakąś 
pracę! – Tyle razy klęczy, żebyśmy mogli modlić się! - … 
Jest takie wrażliwe i delikatne! Dźwiga ciężary, paczki, 
walizki, żeby cały dom utrzymać! - Jest takie pokorne jak 
wół roboczy. Właściwie to dusza jest brudna … Przecież 
Pan Jezus powiedział, ze brudne są w nas myśli                                 
i pragnienia …Ciało jest naszym człowieczeństwem i nie 
wpuszczą nas do nieba na stałe bez naszego ciała… 
przemienionego przez cud zmartwychwstania …[x Jan T.].  

MODLITWA WIERNYCH   
Wdzięczni za to, że Jezus, nasz Odkupiciel dba o nas 
również w codziennym życiu i uczy nas prawdziwej pokory 
serca, zanieśmy przed Boży tron nasze błagania:    
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastał  w miłości                          
i prawdzie. – Ciebie prosimy …                                  
2. Módlmy się za nauczycieli i uczniów, którzy jutro 
rozpoczynają rok szkolny, aby wspólnie dążyli do promocji 
mądrości. Ciebie prosimy …                        
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 
rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby ufali nieustającej miłości Bożej   
4. Módlmy się za rodziny, aby wszyscy mogli wzrastać w niej                      
w atmosferze miłości, przyjaźni  i pokoju. - Ciebie prosimy …  
5. Módlmy się za nas o odwagę życia w prawdzie                                  
- Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie   
   Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym 
modlitwom wszystkich, którzy wracają z letniego 
wypoczynku  i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny                          
 

Zadano w szkole wypracowanie na temat: „Od czego 
zacząć naukę czystości: od mycia nóg czy od spowiedzi 
świętej?”. Pewien chłopiec odpowiedział, że jedno                             
i drugie jest ważne, ale gdy ktoś się dobrze wyspowiada, 
to i nogi umyje. Jeśli zaś ktoś nogi umyje najpierw,                             
to wcale nie wiadomo, czy będzie myślał potem                              
o spowiedzi. Naiwne, ale coś w tym jest. – Gdy człowiek 
żyje Panem Bogiem i to jest dla niego najważniejsze, 
wtedy staje się czysty także zewnętrznie. Tęsknota                      
za Bogiem budzi również tęsknotę za czystością ciała. – 
Czy można  w Ewangelii świętej znaleźć nieumytych                       
a sprawiedliwych? – Chyba przynajmniej dwóch: Łazarza 
… który leżał brudny na ziemi, a psy lizały jego rany –                      
i ślepca spod Jerycha …Łazarz znalazł się na łonie 
Abrahama, a ślepiec został uleczony i poszedł za Panem 
Jezusem. W Ewangelii są też grzeszne czyściochy – 
czyści zewnętrznie, a brudni wewnętrznie. To trzymający 
się przepisów faryzeusze. – Naród żydowski, świadomy 
swego wybrania, czując swoja niegodność stale się 
oczyszczał, mówił o obmyciach, kąpielach rytualnych.                     
W przepisach było coś ze świętej tęsknoty za tym, by być 
całkowicie czystym przed Panem Bogiem.                                              
[x J. Twardowski].  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty  II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" – To miał być świąteczny, szabatowy posiłek. 

Wiemy, że dobra atmosfera przy stole jest tak samo 
ważna jak jakość podawanych potraw a może nawet 
ważniejsza. W „domu pewnego przywódcy faryzeuszy” 

…– cieniem na atmosferę przy stole kładła się 
postawa współbiesiadników. Ewangelista zapisał, 
że „oni Go śledzili”. Pan Jezus jednak się nie 
wycofał, nie odszedł od stołu. Sam też poczynił 
obserwacje, które sprowokowały Go, do opowiedzenia 
przypowieści. - Czy ja dbam o atmosferę przy stole na co 
dzień i od święta? Czy przy stole nie zachowuję się jak 
szpieg czy też agent obcego wywiadu? Czy ludzie, którzy 
w mojej obecności spożywają posiłek, mogą to uczynić w 
spokoju a do tego mają szanse nawiązania relacji, 
interesującej, towarzyskiej rozmowy, także ze mną? Czy 
dbam o dobrą atmosferę wszędzie tam, gdzie spotykam 
się, pracuję, odpoczywam, jestem z moimi bliźnimi?  -  
Opowiedziana przez Pana przypowieść dotyczy ważnych 
w życiu postaw, cnót: skromności i pokory.  - Czy                            
w moich życiu nie są obce mi postawy skromności                                
i pokory, i to nie tylko przy stole? -  III. Oratio: Teraz ty 
mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić 

Mu o przeżyciach,  które rodzi w tobie słowo Może ci w 
tym pomóc modlitwa ps.: Bóg dom gotuje dla 
opuszczonych,  jeńców prowadzi ku lepszemu życiu 
(Ps 68);  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                      

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                      
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Ty, dobry 
Boże, biednego ochraniasz     [z:. ks. R. Stankiewicz SDS] 

    KALENDARIUM;                                   
01. IX. – ndz. – 80 rocznica napaści Niemiec na naszą 
Ojczyznę i wybuchu II wojny światowej  - Cześć Pamięci 
Obrońcom Naszej Ojczyzny                                                           
02. IX. – pn. – I-y Dzień szkoły ;                          
02. IX. – pn - św. Beatrycze, dziewicy - (1424 - 1490) -  ur.                      
w Ceuta w Portugalii w rodzinie arystokratycznej. Jej bratem był 
bł. Amadeusz - franciszkanin... Spędziła 30 lat w klasztorze 
cysterek. Zmarła 9 sierpnia w Toledo, w sześć lat po założeniu 
zakonu Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, zwanych także koncepcjonistkami;                   
03. IX. – wt. – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża                         
i doktora Kościoła  - (540-604) porzucił zaszczyty i podjął życie 
mnisze. Swoje posiadłości zamienił na klasztory. Będąc 
papieżem niósł w świat nadzieję płynącą z Ewangelii. Napisał 
księgę „Reguły pasterskiej” …          
04. IX. – śr. – Wsp.  św. Rozalii, dziewicy – ur. na zamku 
Olivella w pobliżu Bergamo ok. 1130 r., jako córka księcia 
Sinibalda. Kiedy rodzice przynaglali ją do małżeństwa, uciekła 
do groty na pobliską górę i tam zamieszkała jako pustelnica... 
Zmarła młodo, prawdopodobnie w 1165. W r. 1624 odkryto 
relikwie św. Rozalii. Podanie głosi, że podczas znalezienia 
relikwii miała ustać zaraza, która wówczas nękała całą okolicę. 
05. IX. – czw. – Wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty - [26 VII.1910 
– 5 .IX. 1997]  – założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości, 
laureatki Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla.     
06. IX. – pt. – I-y piątek  - 07. IX. – sb. – I-a sobota;  


