
 Hasła: 1. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim … ubogacić.                    
2.  Ewangeliczny żebrak   3. Człowiek bogaty ubierał się  w …  i bisior.  4. Żebrak pragnął nasycić się 
odpadkami ze stołu …  5.  Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono …  6.  Bogacz za życia 
otrzymał swoje …    7. Abraham odparł: Mają … i Proroków, niechże ich słuchają.            8. Bogacz 
strasznie cierpiał  w tym ...  9. Jeśli Mojżesza   i Proroków nie … to choćby kto z umarłych powstał, 
nie uwierzą. 10. Udział w Eucharystii ma nam … życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne.  
11. Łazarz za życia otrzymał … 12. Teraz Łazarz  doznaje … a Bogacz cierpi męki.  13. „Gdyby kto              
z … poszedł do nich,    to się nawrócą”. 14. Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie … 
między nami a innymi ludźmi. 

Bogacz i biedak – dwie kontrastowe 

postaci, tak różne jak noc i dzień, 

ziemia i niebo. – Pan Bóg stwarza 

czasami takie pary nie do pary: 

Kain i Abel, Maria i Marta, Piotr                   

i Paweł. Często w życiu rodzinnym 

spotykamy się z kimś całkiem 

różnym niż my i musimy, chcąc nie 

chcąc, iść razem  z nim przez całe 

życie, aż na Boży sąd. Chyba 

najgorzej dzielić ludzi na dobrych                   

i złych, Kainów i Ablów, bogaczy                  

i łazarzy. Kiedy zaczynamy dzielić, 

możemy pomyśleć: teraz jestem 

żebrakiem, ale kiedy umrę, on 

będzie mnie prosił  o kubek wody, 

lecz nic mu nie dam. Lepiej widzieć  

w sobie trochę z Abla trochę                         

z Kaina, trochę z bogacza i trochę z Łazarza. Żebrak, czołgający się po odpadki, mógłby pomyśleć 

sobie tak: Jestem biedakiem, ale czy naprawdę niczego nie mam? Mogę pomodlić się  za bogacza, 

mogę ofiarować za niego cierpienia. Bogacz też nie jest tylko bogaczem. Może otoczony pochlebcami 

potrzebuje miłości i modlitwy?” – Kubek wody podany    za życia zalewa i gasi piekła. [x J. Twardowski, 

W świetle Ew. 05,s.261-262].                                                                                                  

Rano, wieczór, we dnie, w nocy - "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, 

aby prowadził go do życia" - głosi Katechizm Kościoła Katolickiego (336). Dzieci w to gorąco wierzą, ba 

- wedle brata Efraima - mają zdolność widzenia gościa z nieba! A dorośli? Żyjąc w nieustannym 

pośpiechu, nadmiernie racjonalizując rzeczywistość, zatracają gdzieś po drodze świadomość obecności 

i nie zauważają owoców działania ich osobistego opiekuna. Anioł Stróż zna doskonale naszą duszę, 

dba o nasze zdrowie i życie cielesne. Jednak sprawy doczesne  podlegają jego opiece tylko o tyle, o ile                             

w jakimś stopniu zależy od nich zbawienie człowieka. W historii Kościoła znaleźć można ludzi, którzy 

widzieli swojego anioła. Święta Gemma Galgani rozmawiała z niebiańskim stróżem jak ze starszym 

bratem, a o. Pio często posyłał ich z różnymi wiadomościami. Jak twierdzi kardynał Journet: "Aniołowie 

pokazują się tym, którzy ich miłują i wzywają ich pomocy".                                   

[M. Jakimowicz, http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/aniol.html];  MOJE POSTANOWIENIE: 

Pomodlę się  o  wiarę … oraz o łaskę przywiązania do słowa Bożego.  
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 Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem 

ubogacić. (2 Kor 8,9)  Łk 16,19-31                       
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się            
w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał 
żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami             
ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak                 
i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama              
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język,                  
bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: "Wspomnij, synu,             
że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on                    
tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może                
ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij 
go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby               
i oni nie przyszli na to miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza                   
i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: "Nie, ojcze Abrahamie,                  
lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: 
"Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał,                  
nie uwierzą”.                          
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne. 
Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie tworzymy między nami, a innymi 
ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących, nie przekroczymy teraz, nie 
zdołamy go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość                    
na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama.  
[ks. J. Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 123

Ojciec Św. Franciszek -„…Bracia i siostry, także w dzisiejszym świecie są 

przypadki korupcji, takie jak ta, o której mówi Ewangelia; nieuczciwe postępowanie, 
niesprawiedliwa polityka, egoizm, który dominuje w decyzjach osób i instytucji,                   
i wiele innych mrocznych sytuacji. Ale nam, chrześcijanom, nie wolno się zniechęcać 
ani, co gorsza, pozwalać na to, by sprawy te trwały nadal, pozostawać obojętnymi. 
Przeciwnie, jesteśmy wezwani do kreatywności w czynieniu dobra, z roztropnością                        
i przebiegłością Ewangelii, wykorzystując dobra tego świata - nie tylko materialne, ale 
wszystkie dary, które otrzymaliśmy od Pana - nie po to, by wzbogacić siebie, ale po to, by 
rodzić miłość braterską i przyjaźń społeczną. To bardzo ważne, aby nasz postawą rodzić 
przyjaźń społeczną.                                 
Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, aby pomogła nam być jak Ona ubogimi w duchu                
i bogatymi w miłość wzajemną.……[Anioł Pański, 18 IX 20122].  
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Jan Paweł II  - Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się 

usłyszeć to wołanie. [Z homilii w Ełku 8 czerwca 1999].       

Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne życie – 

coraz więcej rozumiemy sens ofiary. [Kromka Chleba, Wa-wa 1977, 16 IX)].  
 
Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca 

świętego -Fragmenty objawień Matki Bożej z 1917 r.  opisanych przez s. Łucję:                               
- z pierwszej części Tajemnicy: wizja piekła - Blask zdawał się przenikać ziemię                              

i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze,                        
jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle …                                     
- z drugiej część Tajemnicy: kara i sposoby jej uniknięcia -  Matka Boża: Widzieliście 

piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić                           
w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zostanie zrobione to,                                          
co wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój. Wojna zmierza ku 
końcowi. Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza 
- Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu 

oraz  o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby 
zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] 
rozpowszechni swe błędy po świecie …                                                                         
- z trzeciej części Tajemnicy…- zobaczyliśmy po lewej stronie Matki Bożej nieco wyżej 

anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które 
zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował                       
z prawej ręki Matki Bożej w jego kierunku; anioł wskazując prawą ręką Ziemię, powiedział 
mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!                                     
[z książki "Fatima - orędzie tragedii czy nadziei", A. Borellego]. 

 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?" – … Bogaty człowiek zapatrzony w swoje 

bogactwa stracił z oczu nie tylko biednego Łazarza, stracił także perspektywę życia                        
po śmierci. Ocknął się dopiero w Otchłani, ale było już za późno na zmiany. Między nim                         
a Łazarzem była przepaść nie do przebycia  i to w obie strony. A przecież za życia dzieliła 
ich tylko pałacowa brama... Niestety w tej bramie nie pojawił się nikt … choćby z  jakimiś 
resztkami, by ulżyć niedoli Łazarza. … Nie powinienem przeżywając doczesność 
zapominać  o tym, co wieczne, o tym, co będzie po drugiej stronie, kiedy przekroczę 
bramę śmierci… Pan nie zabrania mi troski o to, co materialne, o codzienny byt.                           
Nie zabrania też, abym się od czasu do czasu zabawił, oczywiście w granicach 
przyzwoitości i rozsądku. Ważne, abym nie bawił się życiem swoim i innych.                                       
– Czy słucham przestrogi, abym w pogoni za pieniądzem  i rozrywką nie stracił(a) z oczu 
bliźniego w potrzebie …  Chodzi o to, abyśmy po śmierci razem z bliźnimi  zostali 
„przetransportowani” przez aniołów na łono Abrahama.  …                                                      
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:  
Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. (Ps 146).                                        

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę 
swego (Ps 146).  [z: ks. R. Stankiewicz SDS www.katolik].  

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                  

XXVI Niedziela zwykła                                                                                                                                                                                 –     .                        
.                          25 WRZEŚNIA 2022 r.  

1. Zgodnie z zapowiedzią, po każdej Mszy św. przed kościołem prowadzona jest zbiórka 

ofiar do puszki na pokrycie kosztów związanych z instalacjami Relikwii Bł. Kard. 
Wyszyńskiego, Św. Siostry Faustyny oraz Św. Matki Teresy z Kalkuty. Za każdy odruch 
serca, wszelkie wsparcie i włączenie się w tworzenie tego dzieła serdeczne „Bóg zapłać!”                    
2. Dziś,  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 u Siostry Faustyny deklaracje o chęci przystąpienia swoich pociech do I Kom. Św. 
w naszej parafii.                                         
3. W środę, 28 września, po raz kolejny od trzynastu 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 Ukrainie i całym świecie.   
Rozpoczęcie modlitwy  o godz. 15.00. Serdecznie już dziś  zapraszamy!                            
  4. W sobotę rozpoczyna się m-c październik, a więc i nabożeństwa różańcowe, 
które będą codziennie  o godz. 17.15. O g. 7.30 z racji I soboty m-ca Msza św. o Niep. 

Sercu Maryi.                                            
5. W środy w październiku Nowenna do MB Nieust. Pomocy będzie bezpośrednio                                 

po Różańcu.                                                         
6. Dzięki uprzejmości OO. Redemptorystów gości u nas wystawa plenerowa                                       
o męczeństwie osób duchownych podczas Powstania Warszawskiego 1944 r.                                 

W sposób szczególny dotyczy Sióstr Sakramentek z Nowego Miasta i  naszych sąsiadów 
Ojców Redemptorystów. Zachęcamy do zapoznania się z prezentowanymi materiałami                            
i fotografiami. Wystawa gościć będzie u nas do końca września, a od 1.10 zostanie 
przeniesiona na teren parafii św. Wojciecha. Za tydzień, 2.10 będziemy przeżywać Dzień 
Pamięci Pomordowanych Cywilnych  Ofiar  Powst. W-wskiego. O g. 18.00 tradycyjnie                           
w kościele św. Wojciecha będzie sprawowana uroczysta Msza św. za te wszystkie Ofiary.                         
7. W najbliższy czwartek, 29 września, Kościół obchodzi święto Św. Archaniołów Rafała, 
Michała i Gabriela. Jest to również dzień imienin naszego Ks. Rafała Łaskawskiego. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. w czwartek o g. 18.00. Po Mszy św. 
będzie możliwość złożenia indywidualnych życzeń.                                  
 Już dziś życzymy Ks. Rafałowi  obfitości wszelkich Bożych Łask!   
      KALENDARIUM                                                        
 29. IX. – czw. – Wsp. świętych Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela – istot duchowych, które 
posłane przez Boga, nieustannie nam towarzyszą. Zwiastują nam wielką radość, że jesteśmy dziećmi 
Boga, otoczonymi przez Niego czujną opieką i pilnie strzeżonymi na wszystkich naszych drogach życia;   
01. X. – sb. – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus - (1873-1897) … Ukazuje nowy obraz świętości: 
być świętym to zaufać Bogu, przylgnąć do Niego jak małe dziecko. Tylko tak możemy znaleźć się                           
w ramionach Jezusa, a te ramiona są jak winda do nieba. Dlatego … by zdobyć niebo trzeba być 
małym, ciągle mniejszym i mniejszym, a ta małość nie ma nic wspólnego  z poniżaniem siebie, lecz jest 
ufnym powierzeniem się Bogu.                                                                                                            
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