
Uzupełnij:  1. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko                
z Krzyża …  2. Świat stał się … dla mnie, a ja dla świata 3. Jezus w drodze pytał 
uczniów: Za kogo … Mnie ludzie?  4. Jezus udał się ze swoimi uczniami do 
wiosek pod … Filipową 5.  Ludzie uważali Jezusa za …  6.  Jezus pouczał 

uczniów, że Syn Człowieczy będzie odrzucony przez …  7. Jezus pouczał uczniów,                   
że Syn Człowieczy musi wiele …   8. Jezus rzekł: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie … 9. Jezus … Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, 
bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie  10. „Kto straci swe życie z powodu 
Mnie i … zachowa je”. 11. Jezus mówił otwarcie  te … że będzie zabity, a po trzech dniach 
zmartwychwstanie 12. Ludzie uważali Jezusa za … z proroków. 13. „Kto chce … swoje 
życie, straci je” 14. Jezus rzekł: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze … siebie  
15. Ludzie uważali Jezusa za Jana …  

„A wy za kogo Mnie uważacie?” – 

Jaka jest nasza odpowiedź na to 
pytanie Jezusa” – Czy nie jest zbyt 
chuda, kulawa, skąpa? – Można 
odpowiedzieć gotową formuła                      
z katechizmu: Jezus jest drugą Osobą 
Trójcy Świętej, Synem Bożym, 
Odkupicielem, Słowem. – Ale czym 
jest dla mnie? – Czy jest Kimś, bez 
kogo moje życie nie miałoby sensu, 
zwłaszcza w cierpieniu, poniżeniu, 
niesprawiedliwym osądzie? Czy jest 
na pewno Tym najukochańszym, dla 
kogo żyję? – Czy naprawdę umiem 
odpowiedzieć Mu miłością na Jego 
Miłość? – Czy garnę się do Niego 
całym swoim sercem? [x J.T.].                                  
Pan strzeże ludzi prostego serca: 
byłem w niewoli, a On mnie 

wybawił. (Ps 116A)  

Ewangelia zarzuca nam, że myślimy po ludzku, a nie po Bożemu. Może nie widzimy 
anioła umocnienia z Ogrójca, który też chodzi koło nas i podsuwa nam kielich goryczy, 
mówiąc: Nie tłumacz stale cierpienia. Dlaczego chcesz je rozumieć? Cierpienia wcale nie 
trzeba rozumieć, ale w cierpieniu trzeba stale ufać Panu Bogu. Można tylko zdumiewać 
się, bo zdumienie ujawnia wielkość naszej wiary…. -  Jezus żąda od nas wiary, która jest 
ufnością nawet w rozpaczy i zupełnym osamotnieniu. Ciekawe, że Chrystus jest tak 
bardzo surowy dla swoich przyjaciół. Im ktoś jest większym przyjacielem, tym Jezus jest 
dla niego surowszy, a dla nawróconych grzeszników przeciwnie – jest bardzo łagodny. 
Opowiada grzesznikom przypowieść o synu marnotrawnym, który nie był wiernym 
przyjacielem ojca, ale kiedy skruszył się, dostał od niego pierścień, płaszcz i cielęcinę na 
kolację. Swoim przyjaciołom Jezus mówi: „Weź krzyż” i  „Idź za Mną”… Bóg Wskrzeszając 
przez Miłosierdzie – wymaga całkowitego zaufania miłosierdziu.                                   
[x Jan Twardowski].   MOJE POSTANOWIENIE:                                                           

Pomodlę się o umocnienie wiary, pokój serca i ufność w miłosierdzie Boże …  
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Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla 

świata.  [Ga 6, 14];  Mk 8, 27-35                                                                      
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: 
"A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". 
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, 
że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach 
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go               
na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, 
zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, 
lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł 
im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;       
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".                      
Tylko trwając w Słowie Bożym, możemy myśleć po Bożemu, a nie po ludzku. Słowo Boże 
odnawia nasz umysł na podobieństwo umysłu Chrystusa i pozwala rozróżnić, co jest wolą 
Bożą, co podoba się Bogu, co jest prawdziwie dobre i doskonałe. Mając odnowiony umysł 
przez Słowo Boże, przestajemy szukać we wszystkim tylko siebie samego i żyć jedynie 
sobą. Możemy teraz naśladować Jezusa i przez wiele ucisków i utrapień zmierzać do 
Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata. Duch Boży może teraz prowadzić nas 
drogą Chrystusa, gdzie umierając sobie, będzie w nas jaśnieć zmartwychwstały Pan.. 
[Marek Ristau];     

 • O. Franciszek  -   „Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wyrażam 
radość z bliskiej już beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki 
Elżbiety Róży Czackiej. Niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: 
«Wszystko postawiłem na Maryję» i ufność matki Elżbiety Róży 
pokładana w Krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu…  
O kardynale Wyszyńskim św. Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa:                   
«Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, gdyby nie było Twojej 
wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, 
Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła». Niech Bóg błogosławi 
Polskę. Niech was wspierają wasi wielcy święci i błogosławieni.“. [Audiencja 

ogólna, Watykan 08.09.2021];                                                         

•  św. Jan Paweł II  - „Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. 

Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne; jeśli jest spętane  
egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych 
[Homilia, Olsztyn 06 VI 1991].    
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia -  Świętość nie jest 

łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest 
otwieraniem serca i dłoni ku braciom.- [Kromka Chleba, s.80].           

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, wychowany w pobożnej rodzinie – przyczyń się 
za nami!                                              
* „Matka Czacka zmieniła bardzo dużo” -  Beatyfikacja Matki Czackiej stała się 

możliwa dzięki uznaniu przez Watykan cudu za jej przyczyną. Autorzy dokumentu 
dotarli do małej miejscowości na Kurpiach, w której się on wydarzył. Poznajemy tam 
dziewczynkę, która po zawaleniu się huśtawki miała zmiażdżoną czaszkę i według 
opinii lekarzy nie powinna żyć. Dzięki modlitwie sióstr i wielu innych osób do Matki 
Czackiej dziś już dorosła Karolina wyszła na własnych nogach ze szpitala, a w tym 
roku zdała maturę. [https://warszawa.tvp.pl/55623334/wielka-premiera-powstal-film-o-osrodku-w-
laskach-i-jego-zalozycielce-matce-czackiej];                                                                                  
* XI Tydzień Wychowania (2021) – 11-18 IX - „W blasku ojcostwa” - spójrzmy                               
na dzieło wychowania w świetle osoby św. Józefa i Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. - Mówiąc o tajemnicy ojcostwa Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że do 

bycia ojcem człowiek musi dojrzewać: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem”. Ojciec Święty 
dodaje, że prawdziwe ojcostwo polega na podjęciu odpowiedzialnej troski za dziecko, a w szerszym 
sensie - na wzięciu na siebie odpowiedzialności za drugiego człowieka (PC 7). Pouczający jest polski 
wątek w papieskim nauczaniu. Papież wspomina powieść Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. Św. 
Józef, który towarzyszy Jezusowi, jest wobec Niego „cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, 
chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami” (PC 7). Ten piękny obraz można odnieść do 
każdego ziemskiego ojca, a także – do każdego wychowawcy. Każdy wychowawca ma być „cieniem 
Ojca niebieskiego na ziemi”. Źródłem prawdziwego ojcostwa jest zawsze miłość Boga                                            
do każdego z nas. [https://tydzienwychowania.pl/wp-content/uploads/2021/08/List-pasterski-

2021.pdf];  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?" Czasami trudno jest wyrazić jasno swoje poglądy... 

Wymaga to odwagi.  Piotr - w imieniu wszystkich apostołów wyznał wiarę w to, że Jezus 
jest Mesjaszem. Ale jego wyobrażenie Mesjasza odbiega od tego, co proponuje Jezus.                           
On i pozostali poszli za Mesjaszem czyniącym cuda, zwyciężającym w dysputach                            
z faryzeuszami … Mesjasz odrzucony, umęczony i zabity nie mieści się w tej wizji. Także 
dlatego, że Mesjasza trzeba naśladować… Być przyjacielem Jezusa i Jego naśladowcą - 
to wziąć swój krzyż, czyli zrobić coś wręcz sprzecznego z ludzką naturą. Stracić życie - 
aby je zachować. On właśnie tak zrobił… Wziąć swój krzyż -  to towarzyszyć Jezusowi                       
w Jego modlitwie w Ogrójcu. Znosić cierpliwie duchowe ciemności, oschłość, brak 
pocieszeń. Zgadzać się, by moja modlitwa była umieraniem z Jezusem. - Wziąć swój 
krzyż - to cierpliwie wykonywać swe codzienne obowiązki, choćby wydawały się mało 
ważne i nic nieznaczące. Wykonywać je z miłością ... - Wziąć swój krzyż - to pragnąć 
przebaczać w sercu tak jak Jezus - powstrzymać swoje serce od nienawiści i modlić się                               
za prześladowców. …. Nie zawsze możemy innym pomóc, ale możemy być blisko - jak 
Maryja pod krzyżem. - Wziąć swój krzyż z Jezusem - by razem z Nim zmartwychwstać ...      
  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić 
Mu o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                           
Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania (Ps 116A).                              
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia 
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Będę chodził                                                       
w obecności Pana w krainie żyjących  (Ps 116A) [z:  x A.  Adamski, Sb.-Ndz., 16-17 IX. 2006, 

Nr 217   http://ostoja.brinkster.net/body/Religia/jakZyc.html].     

              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

          XXIV Niedziela zwykła –     

                          12 WRZEŚNIA 2021 r. 

1. W dniu dzisiejszym w związku z uroczystościami beatyfikacyjnymi nie będzie 

spotkania Żywego Różańca i nabożeństwa różańcowego. Odbędą się one za tydzień. 
Również dziś nie będzie zbiórki przed kościołem na cele Caritas. Zbiórka będzie                              
w przyszłą niedzielę.                                                                       
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele polskim XI Tydzień Wychowania 
pod hasłem: „W blasku ojcostwa”. Codziennie do soboty, 18 września, będziemy  

gromadzić się na Mszach św. wieczornych o godz. 18.00, aby wspólnie modlić się za 
polską młodzież i powierzać Bogu sprawy wychowania następnych pokoleń.                                         
3. We wtorek, 14 września, Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża św. ,                           
a w środę wspomina Matkę Bożą Bolesną. W sobotę natomiast przypada święto                        
Św. Stanisława Kostki – patrona Polski i polskiej młodzieży. Msze św. jak w dni 

powszednie.                                          
4. Za tydzień, 19 września, o godz. 11.30 z Pl. Zamkowego wyruszy Narodowy Marsz 
dla Życia i Rodziny pod hasłem: „Tato – bądź, prowadź, chroń!”. Marsz zakończy 

Msza św. w Bazylice Św. Krzyża o g. 13.00. Do udziału zapraszają metropolita 
warszawski Kard. Nycz i Biskup Warszawsko-praski Romuald Kamiński.                                  
5. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku zasłaniania nosa i ust przez uczestników 

Mszy św. i nabożeństw w kościele. Prosimy również o dezynfekcję rąk płynem 
dezynfekcyjnym przy wejściu do kościoła.                                    
6. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieust. Pomocy                           

na nowennę, która jest w każdą środę o g. 17.50. Z tego co widzimy obecnie, to nie ma 
chętnych, którzy mieliby o co prosić i za co dziękować Matce Bożej.                                  
7. Wychodząc naprzeciw prośbom wiernych, w miniony piątek 8 września, rozpoczęliśmy 

cykl comiesięcznych nabożeństw do naszego Patrona Św. Stanisława. Nabożeństwa 
nowennowe będą się odbywały  8 dnia każdego miesiąca po Mszy św. Wieczornej                                 
o g. 18.00 zakończone błogosławieństwem Relikwiami. Cieszymy się z licznego udziału na 
pierwszym nabożeństwie i zachęcamy do udziału w następnych.                                  
8. Zwracamy się z serdeczną zachętą do nabywania i lektury prasy katolickiej.                              

W naszym kościele prasa wyłożona jest w stałym miejscu, na specjalnym regale,                             
przy ołtarzu św. Teresy..

 KALENDARIUM                                                                       
14. IX. – wt. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - Cesarz Konstantyn w 355 r. 

wybudował na Kalwarii bazylikę, w której złożył odnalezione relikwie Krzyża św. Dzień jej 
konsekracji obchodzimy jako święto Podwyższenia Krzyża. Z nadzieją patrzmy na Krzyż - 
narzędzie naszego zbawienia;                                                                                             
15. IX. – śr. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – Maryja stojąca pod krzyżem 

uczy nas wierności Jezusowi. Miłość gotowa do współcierpienia, niepamiętająca o sobie 
jest powołaniem każdego  z nas.                                                                                                              
18 IX – sb. – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika - Dzień narodzin Matki Bożej był 

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 i modląc się o obfitość plonów. Na początku nowego roku nauki oddajmy w ręce 
Najświętszej Matki wszystkie nasze zamierzenia, plany  i prośmy, aby wszystko prowadziła zgodnie         
z wolą swego   Boskiego Syna                                                                                      
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