
Uzupełnij:    1. Słowo Twoje, Panie, jest … 2. Jan powiedział do Jezusa: …                  

3. „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do … nie utraci swojej 
nagrody” 4. „Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem … odetnij ją” 5. Panie … nas 

w prawdzie 6. W piekle jest ogień ... 7. Panie … nas w prawdzie 8. „Kto … nie jest 
przeciwko nam, ten jest z nami” 9. Warto zrobić wszystko, żeby nie być … zgorszenia              
10. Lepiej jest dla ciebie nie być … do piekła 11. „Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa …”  12. „Lepiej jest dla ciebie, … wejść do życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła” 13. Warto zrobić wszystko, żeby pozostać … Chrystusowi.                    
14. „Lepiej jest dla ciebie … wejść do życia wiecznego”. 

 „Fragment o kocie 
ewangelicznym, chodzącym 

swoimi drogami. Takim 
kotem był Nikodem. 
Należał do faryzeuszy, ale 
ich unikał; szukał Pana 
Jezusa, ale unikał Jego 
apostołów. Chodził po 
ciemku, aby nie widzieli go 
ani jedni, ani drudzy. 
Szukał własnej drogi do 
Jezusa. – Kotem, 
chodzącym swoimi 
drogami, mógł być 
legendarny czwarty 
mędrzec, który szedł do 
Betlejem. Według podania 

szedł nieprawidłową drogą, bo wcale nie patrzył w niebo i nie szukał gwiazdy. Był 
lekarzem, szedł od chorego do chorego i myślał, że tak trafi do Betlejem. 
Doszedł, ale już nie było tam Jezusa, bo wyjechał do Egiptu. Zobaczył tylko 
kolumnę z napisem: „My, trzej mędrcy, znaleźliśmy Jezusa i wracamy, czyniąc 
dobrze”. Pomyślał: „Nie znalazłem Jezusa, ale kiedy Go szukałem, czyniłem 
dobrze”. Podanie mówi, że znalazł Go dopiero na Kalwarii. – Wtedy, kiedy 
stajemy się bardzo formalni, urzędowi, trzymamy się samej litery i formy, 
pomyślmy ze zrozumieniem i uszanujmy tych, którzy do Boga idą drogą swoich 
własnych przeżyć.  [x Jan Twardowski]. ---                                               
Komu podajemy kubek wody? – Czy tylko ukochanym, by nas kochali jeszcze bardziej? 

Czy tylko sympatycznym, żeby nas jeszcze bardziej lubili, czy także komuś, kto gra nam 
na nerwach? – Czy nie wybiegamy z kubkiem wody na eleganckiej tacy, ale o kwadrans 
za późno, bo już spragniony umarł z pragnienia?...  [x. Jan Twardowski]..    

Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Ps 19)                 
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o pomoc Bożą w czynieniu dobrych 
uczynków i życia prawdą … 
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 Aklamacja Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. (J 17, 17ba) 
Mk 9, 38-43. 45. 47-48 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,             
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". 
Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego 
z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić 
go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła                   
w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej 
jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 
ich nie ginie i ogień nie gaśnie". 
W Chrystusie narodziliśmy się na nowo z Ducha i zostaliśmy napełnieni mocą Ducha,            
aby całe dziedzictwo Chrystusowe mogło stać się w nas tak i amen. Synami Bożymi                      
są bowiem ci, których prowadzi Duch Boży - tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. 
Duch Syna woła w sercach naszych: Abba, Ojcze! Duch daje nam więcej niż zwycięstwo 
w Chrystusie Jezusie. Duch Boży uczynił nas nowym stworzeniem, wypełnionym nowym 
życiem z wysoka, tak iż królujemy w życiu z powodu Jezusa Chrystusa. Teraz jesteśmy 
umarli dla grzechu, a żyjący dla Boga w Chrystusie, naszym Panu. Grzech nad nami nie 
panuje, ponieważ nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską, w mocy Ducha. 
[Marek Ristau];     

 • O. Franciszek  -   „…Nie ma modlitwy bez pamięci. Co to znaczy? Abyśmy 

modląc się, pamiętali o naszym życiu, życiu naszego ludu, życiu wielu ludzi, 
którzy towarzyszą nam w mieście, biorąc pod uwagę jaka była ich historia. Jeden 
ze słowackich biskupów, już w podeszłym wieku, powiedział mi na powitanie: 
„Byłem motorniczym tramwaju, żeby ukryć się przed komunistami”. Świetny jest 

ten biskup: w dyktaturze, w obliczu prześladowań był konduktorem tramwajowym, potem 
potajemnie wykonywał swoją „pracę” jako biskup i nikt o tym nie wiedział. Tak się dzieje            
w sytuacji prześladowania. Nie ma modlitwy bez pamięci. Modlitwa, pamięć o swoim 
życiu, o życiu swojego ludu, o swojej historii: pamiętanie i upamiętnianie. To jest dobre                
i pomaga się modlić.”...  [z 34 podróży apostolskiej do Budapesztu i na Słowację 22. 09 2021];                     
•  św. Jan Paweł II  - „Liczni wierzący próbują wiernie podążać za tym nauczaniem 

Pana. Chciałbym tutaj wspomnieć o rodzicach, którzy bez wahania biorą na siebie 
odpowiedzialność za rodzinę wielodzietną; o matkach  i ojcach, którzy nie uznają               
za najważniejsze poszukiwania sukcesu zawodowego i kariery, lecz troszczą się                
o przekazanie dzieciom tych wartości ludzkich i religijnych, które nadają prawdziwy sens 
istnieniu.  [Watykan, 08. 12. 2003]   
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• Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia -  Synteza 

wszystkich ludzkich działań, całego świata, sprowadza się do „kubka wody”, 
podanego w imię Chrystusa. -                              [Kromka Chleba, s.34].                              

Sługo Boży Stefanie Wyszyński – przyczyń się za nami!                                          
      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? 

 „Uczniowie … widząc, jak ktoś wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, zabraniają mu 
tego dlatego, że nie należy do grona uczniów Jezusa. Jest to w zasadzie 
zazdrość grupy. Jezus nie pochwala tego, ponieważ każdy, kto czyni dobrze w 
Jego imię, choćby nawet nie należał do Kościoła, wykazuje, że jest mu duchowo 
bliski ... „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (tamże 40), mówi Pan. I aby 
potwierdzić, że cokolwiek jest pełnione w Jego imię, ma zawsze wartość, dodaje: 
„Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”. Nawet najmniejszy dobry 
uczynek spełniony ze względu na Chrystusa nie ginie, choćby spełnił go ktoś, kto 
nie należy do wspólnoty wierzących. Każdy uczynek spełniony na rzecz braci lub 
tego, kto w Kościele zastępuje Pana, Pan uznaje i wynagradza jako spełniony dla 
siebie (Mt 10, 40. 42),… - Czy ja znam swoje obowiązki względem siebie, i innych 
(znanych i nieznanych mi osób) ?... - Czy rozważam i badam własne 
postępowanie, aby nie było w nim ani słów, ani postawy, które by mogły zburzyć 
wiarę małych… - Czy wiem, że powinien być gotowy(a) na każde wyrzeczenie, 
byle tylko uniknąć grzechu, który oddziela go od Mistrza i może spowodować 
wieczną rozłąkę. - Czy modlę się o obfitość miłości Bożej”? Czy modlę się do 
Ducha Świętego o życie w pokoju, o skromność i życzliwość względem siebie, 
względem braci i sióstr... – Czy błagam Boga, aby umocnił to, co jest słabe i nie 
odrzucał tego, co jest wątłe - Czy modlę się o uzdrowienie i radość dla siebie                          
i innych, tak aby wszyscy poczuli się wspomożeni Bożą łaską w swoich 
potrzebach i pokusach?     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:  Nakazy Pana są radością serca (Ps 19)                                   

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  Prawo Pańskie jest doskonałe                        
i pokrzepia duszę (Ps 19). [wg: Ks. M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2012].  

   KALENDARIUM                                                                      
29. IX. – śr. – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - niekiedy 

trudno nam uwierzyć w istnienie aniołów. Tymczasem w wizjach prorockich ST.,                     
w Księdze Apokalipsy czy w wypowiedziach Chrystusa często spotykamy się                              
z odniesieniami do aniołów… Bóg posyła ich, aby  nas strzegli, służyli pomocą                       

i objawiali Bożą wolę. Dziękujmy Bogu za ich obecność wśród nas.                                                      
02. IX – sb. – Wsp. świętych Aniołów Stróżów -  Są naszymi wiernymi 

przyjaciółmi, posłanymi przez Boga ku naszej obronie i dla towarzyszenia nam na drodze 
do wieczności. Sam Bóg, w czytaniu z Księgi Wyjścia, zachęca nas, byśmy ich słuchali                         
i z nimi współpracowali …  [H. Ożdżyńska, „Oremus” X 2009, s10]. 

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

         XXVI Niedziela zwykła –     
                    26 WRZEŚNIA 2021 r. 

1. Dziś, jak zapowiadaliśmy, o godz. 16.00, odbędzie się pierwsza Msza św. Inicjacji 

eucharystycznej dla dzieci ze SP 132. Dzieci na tę Mszę św. Przynoszą swoje różańce. 
Rodzice dzieci spoza parafii składają deklaracje o chęci przystąpienia swoich pociech                        
do I Kom. Św. w naszej parafii.                                                       
2. We wtorek, 28 września, po raz kolejny od dwunastu już lat, organizowana jest akcja: 
„Iskra do Nieba”. Ma ona na celu gromadzenie się o godz. 15.00 czasu lokalnego                          

w różnych miejscach świata, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.                          
W Warszawie również w kilku miejscach w zeszłych latach prowadzona była ta akcja.                      
W tym roku po raz kolejny pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Bożego 
Miłosierdzia do zebrania się na terenie przykościelnym obok Krzyża misyjnego (przed 
kościołem) na wspólną „Koronkę”. Do akcji zachęca nas również nasz Arcypasterz. 

Oczekujemy też na Ciebie, aby razem modlić się w tym roku szczególnie za Kapłanów,                     
o jedność w Kościele Powszechnym oraz w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny                               
i rządzących, a nade wszystko o ustanie epidemii w Polsce i na świecie, a także o pokój 
na świecie.   Rozpoczęcie modlitwy  o godz. 15.00. Serdecznie już dziś  zapraszamy!
 3. W najbliższą środę 29 września Kościół czci św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała.Tego dnia obchodzi swoje imieniny nasz nowy wikariusz ks, Rafał. 
Zapraszamy na mszę  św. w int. solenizanta a środę o godz. 18.00. Już dziś życzymy                 
ks. Rafałowi obfitości Bożych łask i opieki św. Patrona! 

4. W piątek rozpoczyna się m-c październik, a więc i nabożeństwa różańcowe, które będą 

codziennie  o godz. 17.15.                                                      
5. W sobotę, 2 października jest obchodzony w Polsce Dzień Pamięci o Cywilnej 
Ludności Powstańczej Warszawy. Tego dnia Kościół oddaje cześć naszym                                
Św. Aniołom Stróżom.                                      
6. W środy w październiku Nowenna do MB Nieust. Pomocy będzie bezpośrednio                                

po Różańcu.                                     
7. W tym tygodniu przypadają również: I piątek i I sobota m-ca W piątek Msze św.                       

o Sercu Pana Jezusa o 7.30 i 18.00, a dla dzieci o 17.00. Spowiedź św. rano od 6.30                          
i popołudniu od 16.30. W piątek Różaniec będzie po Mszy św. dla dzieci. W sobotę Msza 
św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30.                                                   
8. Od przyszłej niedzieli będzie możliwość nabycia naszych zapowiadanych kalendarzy 

parafialnych.  

KAPŁANI  DYŻURNI : 

GODZINY  

DZIEŃ TYGODNIA/ 

9.00 – 10.00 16.00 – 17.30 

PONIEDZIAŁEK KS. JACEK            KS. JACEK           (D) 

WTOREK  KS. PAWEŁ  (D) KS. PROBOSZCZ 

ŚRODA KS. JACEK     KS. JACEK           (D) 

CZWARTEK KS. PROBOSZCZ    KS. PROBOSZCZ   (D) 

PIĄTEK KS. PAWEŁ           KS. PAWEŁ            (D) 

http://mateusz.pl/czytania/2012

