
Uzupełnij: 1. Okaż Twemu słudze światło swego …  2.  Jeśli kto … do Mnie, a nie ma w nienawiści 
swego ojca i matki, nie może być moim uczniem.  3. Gdyby  (ktoś) założył fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, to, zaczęliby … z niego.   4. „Naucz mnie Twoich …”.  5.  Kto nie nosi … krzyża, ten nie 
może być moim uczniem  6.  Któż z was, chcąc … wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków.  
7. „Ten … zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.  8. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się 
stać … naszej nienawiści.  9. Nic w naszym życiu nie może …  z Panem Jezusem. 10.Żeby być Jego 
uczniem, trzeba podjąć … wyboru drogi krzyża.  11. Sami na taką wolność nie potrafimy się ...                
12. Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w … siebie samego, nie może być moim uczniem.13. „Czy 
w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z … tys. nadciąga przeciw niemu?  14.  Tak 
więc nikt z was, kto nie … się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem. 15. … prosić              
w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka. 

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, brudni wewnętrznie. To trzymający się przepisów faryzeusze. – …                          
[x Jan Twardowski].   
…Edukacja jest procesem złożonym, który wymaga cierpliwości i czasu, ale także 

„umiejętności stawiania pytań i wspólnego poszukiwania na nie odpowiedzi”… „Rodzina                      
i szkoła nie powinny być nigdy sobie przeciwstawne, ale wzajemnie komplementarne. … 
„Nie wzrasta się przecież nigdy samemu. I nie dojrzewa się samemu. Nie pokonuje się 
przeszkód i trudności samemu. Nie wychowuje się samemu. Wzrasta się wraz z innymi               
i przez innych, przez rodziców i nauczycieli, którzy nam w tej drodze towarzyszą. Tak 
kształtuje się dojrzały człowiek i tak się rozwija” …  „W obliczu tak wielu trudnych wyzwań       
i kryzysów, przez które dziś wszyscy przechodzimy, wartość naszych działań 
edukacyjnych nie może być mierzona po prostu na podstawie przejścia standardowych 
prób. Trzeba odwagi ducha i prawdziwego zaangażowania wszystkich, solidarnych 
wysiłków rodziców, nauczycieli i wychowawców, uczniów i odpowiedzialnych                             
w samorządach i państwie za szkołę…– [abp Wojciech Polak, Prymas Polski, 16. 02.2022]. 
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 Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw (Ps 119)  
             Łk 14,25-33                        
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża,            
a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na 
to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 
wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło 
temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem.                                              
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od 
Niego, winno się stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być Jego uczniem, jeśli 
nie podejmie się radykalnej decyzji wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co 
oddala nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie potrafimy się zdobyć, musimy 
prosić w modlitwie o dar Bożej mocy i mądrości z wysoka.                             
[ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 40].

św. Jan Paweł II  -  Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie 

powinno się znajdować, jest niedostatkiem. Nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością 
dobra. Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła.… [Pamięć i Tożsamość]   

Papież Franciszek – „Rozeznanie jest żmudne, ale niezbędne, aby żyć. Wymaga, 

bym znał siebie, bym wiedział, co jest dla mnie dobre tu i teraz. Przede wszystkim 
wymaga synowskiej relacji z Bogiem”…                                       
Handlarz pereł nie waha się wydać wszystkiego, aby kupić drogocenną perłę; 
podobnie czyni człowiek, który natknął się na skarb. Są to sytuacje niespodziewane, 
nieplanowane, w których kluczowe jest rozpoznanie wagi i pilności decyzji, jaką 
trzeba podjąć. Każdy z nas musi podejmować decyzje. Nie ma nikogo, kto by 
podejmował decyzje za nas. W pewnym momencie jako wolne osoby dorosłe 
możemy poprosić o radę, pomyśleć, ale decyzja jest nasza własna. Nie możesz 
powiedzieć: straciłem to, bo to mój mąż zdecydował, moja żona, czy mój brat. Nie, 
to ty musisz decydować i każdy z nas musi podejmować decyzje. Z tego względu 
ważna jest umiejętność rozeznawania … [z Katechezy 31. .08. 2022].;                           
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Trzeba, by naród polski nie wargami, lecz 

sercem wgryzał się w bochen chleba Kościoła Bożego, leżący na polskiej ziemi.  (Kromka 
Chleba, s.63).                                                                
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                                
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 
Duch Święty. - Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe 
są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata 
duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, 
z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż 
poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha 
swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe,                     
i zostali ocaleni przez Mądrość. (Mdr 9,13-18)                                                                       

II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                 
do mnie?" – Obserwując współczesny świat a szczególnie postęp nauki, szaleńczy 

rozwój techniki, wydaje się, że autor Księgi Mądrości, … zbyt pesymistycznie ocenił 
możliwości ludzkiego intelektu. Człowiek współczesny, jeżeli nie wprost staje do zawodów 
ze Stwórcą, to wydaje się, że skutecznie wydziera Mu kolejne tajemnice ukryte przez 
Niego we Wszechświecie. Wydaje się, że z każdą kolejną tajemnicą odkrytą przez 
człowieka słabnie pozycja i autorytet Pana Boga ... Gdy jednak bliżej i wnikliwie 
przyjrzymy się tym człowieczym sukcesom okazuje się, że i owszem, sięga on coraz 
bardziej w stronę gwiazd, kolejnych galaktyk a z drugiej strony swej egzystencji sięga 
przysłowiowego dna. Jakże często dzięki środkom masowego przekazu możemy na 
własne oczy oglądać ludzką bezradność czy bezsilność wobec żywiołów tego świata, 
chorób, aktów ludzkiej przemocy i okrucieństwa. W wielu przestrzeniach życia człowiek 
ciągle przegrywa  z głupotą. Ma racje autor Księgi Mądrości, że człowiek ciągle będzie 
potrzebował Ducha Bożej Mądrości a do tego pokory, aby z nią podjąć owocną 
współpracę. Ludzka, bowiem wiedza, szczególnie ta wyśrubowana, w połączeniu z pychą, 
to gotowe ludzkie nieszczęścia. - Czy cenię sobie to, że jestem stworzeniem rozumnym? 
Czy używam rozumu, zdobywam wiedzę, czynię świat lepszym? - Czy zdobytej dzięki 
rozumowi wiedzy nie oddaję na usługi ludzkiej pychy?  Czy używam jej w pokorze dla 
dobra innych i chwały Pana Boga? Czy nie wchodzę w nawet najmniejsze kontakty                            
z głupotą? Czy codziennie otwieram się na dar Bożej mądrości, poznając dzięki temu,                             
co miłe jest Panu…? …     

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:. Naucz nas 
liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć,  o Panie, jak długo 
będziesz zwlekał? Bądź litościwy dla sług Twoich!... (Ps 90,12-13).                               
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.  [opr.: ks. R. Stankiewicz SDS, Centrum Formacji Duchowej, http://www.katolik.pl/]. 

Matka Boża Siewna na przytoczonej ikonie, ubrana jest  w płaszcz czerwony.      
To kolor szat królewskich, oznacza też łaski Ducha Świętego oraz 
nieograniczoność i miłość. Na głowie ma chustę... Jest to chusta Gospodyni. 
Pod płaszczem suknia niebieska. Niebieski jest kolorem Matki Bożej i jej 
przymiotów: wiary, pokory, mądrości, czystości, posłuszeństwa. ... Pod szyją 
znajduje się Krzyż oraz kamienie symbolizujące pokój, nadzieję     i miłość... 

Ręce składające się do modlitwy za nas, jednocześnie chronią i obdarzają łaską 
powierzone jej ziarna ludzkiej pracy  i nadziei na chleb powszedni. ... Błękitne tło ikony 
oznacza czystość intencji ... Głęboki błękit kieruje człowieka   w nieskończoność, budzi                       
w nim potrzebę czystości i pragnienia nadprzyrodzoności …   

 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                              

XXIII Niedziela zwykła –                                        
.04 WRZEŚNIA 2022r.  

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. W czwartek, 8 września Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP.                        
Msze św. jak w dzień powszedni. Po Mszy św. będzie pierwsza Nowenna do                      
św. Stanisława Bpa, naszego Patrona, zakończona błogosławieństwem Jego 
Relikwiami. Na te modlitwy zapraszamy każdego 8 dnia miesiąca.                                      
4. Po wakacyjnej przerwie powracają Msze św. i spotkania Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich w piątki o g. 19.oo, poprzedzone adoracją N. Sakramentu na pół 
godziny przed Mszą św. Zapraszamy wszystkich chętnych.                               
5. Informujemy, że w środy Nowenna do MBN Pomocy rozpoczyna się                                
10 min. przed Mszą św., czyli o g. 17.50.                                                                               
6. Za tydzień  będzie zbiórka ofiar na rzecz Caritas.                                       
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest wyłożona                         
na regale obok ołtarza św. Teresy.  KALENDARIUM                                  
01. IX. – wspominaliśmy 86 rocznicę napaści Niemiec na naszą Ojczyznę i wybuchu                          
II wojny światowej  - Cześć Pamięci Obrońcom Naszej Ojczyzny.                                     
05. IX. – pn.  – św. Matki Teresy  z Kalkuty -  (1910 1977) Priorytetem Matki 

Teresy był Bóg, dlatego odniosła - można tak powiedzieć - absolutny sukces. „Żyła 
miłością   w sposób wyraźny, troskliwy; prawdziwa święta, która całkowicie 
poświęciła swoje życie innym” –[Navarro-Valls].  … Ogłoszenie świętą legendarnej 
albańskiej zakonnicy, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla  w 1979, to największa                               
w Watykanie uroczystość podczas Roku Miłosierdzia.                                                              
06. IX. – wt. –  bł. Michała Czartoryskiego -  Jan Fr. Czartoryski ur. się 19 .II.1897  koło 

Jarosławia. Był szóstym z jedenaściorga dzieci Witolda i Jadwigi z domu Dzieduszyckiej. 
W 1926 r, wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie. Rok później, przyjął                                  
w Krakowie w kaplicy św. Jacka habit dominikański.. W zakonie otrzymał imię Michał. Trzy 
lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Wiosną 1944 r. został skierowany do klasztoru 
na Służewie w Warszawie. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył o. Michała na 
Powiślu. W nocy z 5 na 6 IX. 1944 r. odziały III Zgrupowania AK "Konrad" wycofały się                        
z Powiśla do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko ranni żołnierze, kilka osób                                 
z personelu medycznego  i o. Michał. Około godziny 14 w szpitalnym pomieszczeniu 
został rozstrzelany wraz z ciężko rannymi powstańcami, z którymi pragnął pozostać. 
08. IX. – czw. – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi  Panny -  Z radością 

obchodzimy 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.   [x J. Januszewski, Oremus].      


