
Hasła:  1. „Wszystko, co ... na ziemi, będzie związane w niebie”  2. „Jezus poleca nam,        
by ... swego brata dla Boga”   3. „W Chrystusie Bóg ... świat ze sobą ”. 4. Gdy brat twój … 
[przeciw tobie], idź  i upomnij go w cztery oczy. 5. Wejdziemy w taką bliskość z Ojcem 
niebieskim, że nie będzie już rzeczy, której On by nam …  6. Jeśli twój brat cię usłucha … 
swego brata.  7. żeby na słowie dwóch albo trzech … oparła się cała sprawa    8. Nie 
można w imię miłości … złych zachowań.  9. „Jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech                 
ci będzie jak …    i celnik!”. 10.  „Gdzie są dwaj albo trzej … w imię moje, tam jestem 
pośród nich”.  11. Trudno jest …miłość i prawdę; miłosierdzie i sprawiedliwość.  12. Jeśli 
dwaj  z was na ziemi … o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec. 13.  Nie 

należy popadać w żadne …  

Gdzie jest niebo? - Niebo 

jest wszędzie gdzie jest Pan 
Bóg. I ci, którzy jeszcze  są 
wśród nas, a żyją duchem 
miłości, poświęcenia, ofiary; 
którzy są cisi, ubodzy, 
pokorni, którzy bronią 
Prawdy i są prześladowani 
za Prawdę – ci już po 
trochu żyją w niebie …   
 
Słowo „kościół” ma dwa 
znaczenia. - Przez Kościół 

rozumiemy wielkie 
zgromadzenie wiernych, lud 
Boży, rodzinę ludzi 
wierzących, ale na kościół 

możemy patrzeć jako na budowlę, świątynię z wieżami, dzwonami, pękiem kluczy, które 
otwierają i zamykają. Można napisać całą litanię  o Kościele:, ludu Boży, - Kościele 
wspólnoto, Kościele powszechny … - Można tez dopisać   i inne wezwania: kościele                    
z jedna wieżą i bez wieży, kościele pozłacany i odrapany, … kościele z dziełami sztuki                    
i turystami …Wszystkie te wezwania nie są istotne, bo kościół jest przede wszystkim 
miejscem, gdzie spotykamy się z własnym sumieniem, oceną samego siebie. Spotykamy 
się   z samym Bogiem. [x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005, s.82 i 75]. 

"Kościół to sukcesja nieprzerwana świętych: ludzi, czynów i zasad, która łączy                  
w jedną całość mnóstwo ludzi, którzy żyli na świecie od dawna i żyją, niektórzy są w niebie 
i w czyśćcu, inni na ziemi, a wszyscy są złączeni w jednym duchu, wspomagają się 
wzajemnie i ze sobą komunikują. To jest Kościół katolicki, święte ciało, choć w nim dużo 
członków chorych albo umarłych."- Brat Albert  

 KKK 270 – Bóg jest Ojcem wszechmogącym. Jego ojcostwo i Jego wszechmoc 

wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy 
się o nasze potrzeby (Por. Mt 6, 32); przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela ("Będę wam 
Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący" (2 Kor 6,18); a wreszcie 
przez swoje nieskończone miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, 
dobrowolnie odpuszczając grzechy.                                           

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Pokój na świecie i w sercach wszystkich ludzi …    
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W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania  (2 Kor 5, 

19)    Mt 18, 15-20 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij 
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź                      
z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła 
się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie 
usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".                         
Jak pogodzić miłość i prawdę; miłosierdzie i sprawiedliwość? O wiele łatwiej popaść 
w którąś ze skrajności – albo w imię miłości tolerując zło, albo potępiając człowieka bez 
współczucia dla jego słabości. Jezus poleca nam dziś dążyć przede wszystkim do tego, by 
pozyskać swego brata dla Boga. Wtedy nie będziemy ranić nikogo ani obojętnością, ani 
osądem. A ucząc się w ten sposób szukać jedności z braćmi, wejdziemy w taką bliskość 
z Ojcem niebieskim, że nie będzie już rzeczy, której On by nam odmówił.[Mira Majdan, 

„Oremus” IX 2005, s. 18].  

 
• Papież Franciszek: “… „Solidarność jest dziś drogą, którą należy przebyć ku światu po 

pandemii, ku uzdrowieniu z naszych chorób interpersonalnych i społecznych” – … Obecna 
pandemia uwypukliła naszą współzależność: wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani,                 
na dobre i na złe. Dlatego też, aby wyjść z tego kryzysu lepszymi, musimy uczynić                   
to wspólnie, razem, nie samotnie. Razem … Albo uczynimy to razem, albo nie będziemy 
potrafili wyjść. …Dlatego, jak nauczał św. Jan Paweł II, zasada solidarności jest dziś 
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek (Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). W świecie wzajemnie 
połączonym doświadczamy, co to znaczy żyć w tej samej „globalnej wiosce”. Jakże piękne 
jest to wyrażenie! Wielki świat jest jednie globalną wioską, ponieważ wszystko jest                          
ze sobą wzajemnie powiązane, ale nie zawsze przekształcamy tę współzależność                     
w solidarność. Trzeba przebyć długą drogę od współzależności do solidarności. Egoizm - 
indywidualny, narodowy oraz grup władzy – a także sztywne ideologie - przeciwnie - 
umacniają „struktury grzechu” [z:Audiencji ogólnej z udziałem wiernych na dziedzińcu św. 

Damazego Pałacu Apost. 2 IX 2020];           • św. Jan Paweł II  - Młodzi ludzie, którzy mnie 

słuchacie, odpowiedzcie Panu mocnymi  i wielkodusznymi sercami! On na Was liczy. Nie 
zapominajcie: Chrystus potrzebuje Was do spełnienia swego planu zbawienia! Chrystus 
potrzebuje Waszej młodości i Waszego szlachetnego entuzjazmu, aby Jego głoszenie 
radości rozbrzmiewało w nowym tysiącleciu... Zaufajcie Chrystusowi, ponieważ On ufa 

Wam. -  [ z Orędzia 25.VII.02];             • Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Gdy 

mówimy do ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy 
o prawdzie i w miłości, na pewno serca rozpłomienią. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, 
(10)].  
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godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30 ; tel. 22 632 38 00                                 
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„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania                         

w naszej Ojczyźnie. [13-19 września 2020];      
 „Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie,  
przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje” (Dyrektorium o katech.2020 pkt247)

 W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego 
można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża 
Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go 
„Wujkiem”)… Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji. … Przeżywanie 

wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy 
rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy 
od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie,                               
na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami                                          
i wychowawcami.                                          
Dzisiejsze czytania mszalne wyrażają prawdę o tym, że w osobisty rozwój każdego 
człowieka wpisane są relacje z bliźnimi. Prorok Ezechiel przypomina o naszej 

odpowiedzialności za innych, wyrażającej się w tym, by nie przechodzić obojętnie wobec 
ich błędów i upadków. Jezus rozszerza krąg odpowiedzialności, mówiąc w Ewangelii                        
o roli, jaką w „pozyskiwaniu brata” może spełnić pojedynczy człowiek, krąg bliskich osób                          
i wreszcie wspólnota Kościoła. Troska o drugiego człowieka jest realizacją przykazania 
miłości. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian, że stanowi ono fundament, na którym 
opierają się wszystkie przykazania. Wskazówka Apostoła: „Nikomu nie bądźcie nic 

dłużni poza wzajemną miłością” jest kluczem do twórczego i głębokiego przeżywania 
relacji z bliźnimi ... [z Listu pasterskiego z okazji X Tygodnia Wych. w Polsce; 4 IX 2020]; 

 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?" – Ta Ewangelia jest w dzisiejszej Polsce 

szczególnie potrzebna … – tak dalece nasza rzeczywistość odeszła od tych słów. Słów                       
o odpowiedzialności za drugiego człowieka, o gotowości przebaczenia i obowiązku 
pomocy bratu, któremu zdarzyło się zbłądzić. Człowiek jest istotą omylną... Bóg nie 
odmawia człowiekowi prawa do błędu, nie potępia go za to. My zaś często postępujemy 
tak, jakby inni mieli być doskonali: nie tolerujemy ich pomyłek. … - Czy jestem otwarty(a) 
na Bożą pomoc w przebaczeniu i na Bożą prawdę o człowieku? …  - Czy mam 
świadomość, że bez postawy przebaczenia i bez wierności prawdzie, nic się tu nie da 
zrobić… pozostanie wtedy albo nienawiść i pragnienie zemsty, albo pobłażliwość dla zła. 
Pierwszym warunkiem przebaczenia jest uznanie swego grzechu, czyli skrucha. 
Braterskie napomnienie ma na celu właśnie doprowadzenie do skruchy, ma otworzyć 
zaślepione być może oczy, na prawdę… Oczywiście trzeba do tego dużo pokory, 
delikatności i dyskrecji: mamy przecież pomagać, a nie poniżać – stąd owo zastrzeżenie: 
zrób to w cztery oczy …  Ale Jezus jest realistą i nie łudzi się, że to od razu pomoże. Zło 
jest nieraz bardzo mocno zakorzenione w ludzkiej naturze …. Jezus zaleca wtedy 
cierpliwość –… Kościół jest po to, aby pomagać, a nie potępiać. Ale żeby pomóc, Kościół 
musi mówić prawdę, także tę trudną i przykrą.      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 psalmu: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie (Ps 

95) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                                       
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego ... (Ps 95). [z: Upomnij swego brata, Ks. Mariusz Pohl]. 

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…              
                    06 WRZEŚNIA 2020       

                              XXIII niedziela zwykła 

 
1. Dziś I niedziela miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Sumie wystawienie N. Sakr.                           

do adoracji. O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką do Mił. Bożego. Adorację 
zakończy  wspólne nabożeństwo o g. 17.15. 
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. Zbiorowa za Zmarłych. 
3. We wtorek, 8 września Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP. Msze św.                                 

jak w dzień powszedni. 
4. Po wakacyjnej przerwie ponownie zapraszamy grupę młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania na kontynuację spotkań. W tym tygodniu odbędą się spotkania:                               

dla grupy „wtorkowej”, we wtorek o g. 19.oo, a dla grupy „poniedziałkowej” w środę                         
też o g. 19.oo. Spotkania będą w dotychczasowej Sali parafialnej. 
5. Również po wakacyjnej przerwie powracają Msze św. i spotkania Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich w piątki o g. 19.oo, poprzedzone adoracja N. Sakramentu na pół 

godziny przed Mszą św. Zapraszamy wszystkich chętnych. 
6. W sobotę, 12 września, Kościół oddaje cześć Najświętszemu Imieniu Maryi, czyli 

obchodzimy „Imieniny Matki Bożej”.  
7. Informujemy, że w środy Nowenna do MBN Pomocy rozpoczyna się 10 min. przed 
Mszą św., czyli o g. 17.50.  
8. Przypominamy o bezwzględnym zasłanianiu nosa i ust maseczką lub inną formą 

ochrony osób przebywających w kościele. Przed wejściem do kościoła pamiętajmy                           
o dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji. 
9. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest wyłożona na regale obok 

ołtarza św. Teresy.                                             
Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym modlitwom wszystkich, którzy wracają z letniego 
wypoczynku  i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny ; Przypominamy też o spotkaniu                           
z Miłosiernym Panem Jezusem w Sakramencie Pokuty i Komunii Świętej na początku roku 
katechetycznego. Życzymy też polskim pedagogom by nie zabrakło im sił i motywacji                             
do wypełnienia tej pięknej misji zadanej im przez Boga.                         
Kalendarium:                                                                       

08 IX 2020 – wt. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny -  

Narodziła się, by stać się Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Bożego Syna. 
Wybrana przez Boga, niepokalana, nieskażona grzechem pierworodnym. 
Pomimo tak wielkich łask Maryja musiała bardzo wiele wycierpieć. Jej wiara 
okazała się jednak niewzruszona. Wypełniła wszystko, czego Bóg od Niej 

oczekiwał.                                
Z radością obchodzimy dziś dzień narodzin Matki Bożej. Jej przyjście na świat 

było pierwszym przebłyskiem światła, które przyniósł Chrystus – Słońce wschodzące                        
z wysoka. Ten dzień w naszej tradycji obchodzono jako święto Matki Bożej Siewnej, 
upraszając błogosławieństwa dla obsiewanych pól, powierzając Jej opiece wzrost zbóż                       
i modląc się o obfitość plonów. Podobnie u początku nowego roku nauki i pracy oddajemy 
w ręce Najświętszej Matki wszystkie nasze zamierzenia i plany, błagając,                       
aby wszystko prowadziła zgodnie z wolą swego Boskiego Syna. [Ks. Jarosław 
Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 35]. 

12 IX 2020 – sb. – Kościół oddaje cześć Najświętszemu Imieniu Maryi -                        

czyli obchodzimy „Imieniny Matki Bożej”. 


