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Prawidło tygodnia:
„Dobrze żyć potrafi ten, kto umie się dobrze modlić.”
- św. Pius X

CZYTANIE I
Ez 33, 7-9
Obowiązek upominania
Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu
Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim
imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie
mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś
swoją duszę».
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na
twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w
Jego ręku.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w
Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje
dzieła».

CZYTANIE II
Rz 13, 8-10
Miłość jest wypełnieniem Prawa
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem
miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym
nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła
bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
8 września
- święto Narodzenia Maryi Matki Bożej Siewnej

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA
Mt 18, 15-20
Upomnienie braterskie
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 rozwią-

-zane 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».
Rozważanie
Szacunek przysługuje każdej osobie
Pozwól, Panie, że zaproszę na tę liturgię - moich braci. Że spotęguje się ona przez zespolenie serc, modlitwę współbrzmienia, przez solidarność czynów. Że będę kapłanem ludzkich przeżyć - Ku Twojej chwale.
/ ks. Mieczysław Nowak, Siew Natchniony, 2019, s. 21 /.
Członkowie Kościoła wobec siebie są braćmi, bo mają wspólnego Boga Ojca. Prawdziwe braterstwo jest wówczas, gdy brat nigdy nie jest naprzeciw brata, nigdy nie wynosi się nad drugim. Charyzmat upominania / dzisiejsza Ewangelia / jest uzależniony od tego, na ile jestem świadomym
chrześcijaninem. Upominanie nie może być celebracją swej wyższości, demonstrowaniem agresywnego oburzenia, oskarżaniem błądzącego brata.
Słowo „upomnij go” w języku greckim oznacza przyprowadzić do światła,
wydobyć na światło.
Naśladowanie Chrystusa jest pierwszym powołaniem uczniów / Katechizm 2232 /. Szedłem kiedyś ze szwagrem nad morze przez park, zachwyciłem się dużą ilością bardzo prostych drzew. Szwagier na to: proste tylko
wtedy jak jest ich dużo. A jak jedno, dwa, to będzie krzywe. Wiele lat później
znalazłem w książce: „Najprostsze drzewa rosną nie osobno - ale wspólnie,
wraz z innymi, w lesie” / Ks. Tadeusz Olszański, Głosząc Ewangelie Królestwa 1995, s. 246 /.
Św. Ignacy Antiocheński /+ 107/ Jeden jest tylko Jezus Chrystus, od
którego nie ma nic lepszego. Wszyscy więc biegnijcie, aby zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, jakby wokół jednego ołtarza, w jednym Jezusie
Chrystusie.
Św. Justyn Męczennik / +167 / Amen znaczy „Niech tak będzie”. Gdy przełożony odprawił obrzęd eucharystyczny i gdy lud dał odpowiedź radosną, wtedy tak zwani diakoni rozkładają każdemu z obecnych cząstkę eucharystycznego chleba i roznoszą je do tych, co nie są obecni. Pokarm ten zwie się u
nas Eucharystią. Zgromadzenie zaś nasze dlatego odbywa się w Dniu Słońca,
objawił się Apostołom i tę im podał naukę.
Św. Ireneusz z Lyonu /+202/ Bo Słowo Boże da im zmartwychwstanie na chwałę Boga Ojca, On bowiem to, co jest śmiertelne, otoczył nieśmiertelnością.
Orygenes /+254/ Jeśli więc słusznie staracie się z takim szacunkiem
ducha zachować Jego Ciało, to czy sądzicie, że mniejszym jest grzechem lekceważyć słowo niż Ciało?

Św. Jan Chryzostom /+407/. Wiele rzeczy nas łączy: jeden stół dla
wszystkich nakryty, jeden Ojciec, który nas stworzył, w tych samych wszyscy
zrodziliśmy się boleściach, ten sam napój wszystkim jest dany. Byliśmy
uczestnikami tego duchowego stołu, bądźmy też uczestnikami duchowej miłości. / Ks. Marek Starowieyski, Ojcowie Kościoła o Eucharystii, 2005 /.
„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w i imię moje, tam jestem pośród
nich” / dzisiejsza Ewangelia /. To jest wspólnota. Ta wspólnota nazywa się
Kościół. Naśladowanie Chrystusa - to jest pierwsze powołanie uczniów. Np.
O powinnościach wobec bliźnich. W dniu dzisiejszym, akcent jest postawiony na zgodę, bo wiernych Bóg karmi i umacnia słowem i Najświętszym Sakramentem. Formy miłości chrześcijańskiej - temat dzisiejszej niedzieli. „Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali” / J 13,35 /. Jest to miłość bez granic, przezwycięża podziały społeczne, miłość przebaczająca, odmawiając „Ojcze Nasz” potwierdzamy wolę
przebaczenia. „Wiele, wiele dróg, jakby członków w jednym Ciele - wiele,
wiele dróg, które spotykają się w Jednej Drodze. Tą Drogą jest Chrystus. Jest
Drogą, ponieważ jest Prawdą i jest Życiem” / Jan Paweł II, Homilie, s. 543 /.
Więc się chwytam nadziei - tej nitki pajęczej
Która może okazać się nitką zbawienia
i przyzywam na pomoc
Wszystkich bliskich sercu
Żywych i zmarłych razem. To nie ma znaczenia.
Przyjaźń przecież trwa wiecznie / Ks. M. Nowak, j. w., s. 27 /
Ks. Stanisław Stradomski
*****
BUDUJMY WIĘZI!
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce - cz. 1
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
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 – w rodzinie, we wspólnocie, wśród przyjaciół,
w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia. W przyszłą niedzielę
w naszej Ojczyźnie rozpocznie się X Tydzień Wychowania, którego hasłem
będzie wezwanie „Budujmy więzi”. Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak

człowiek miłości.” Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem skuteczności procesu wychowania.
1. Budowanie dojrzałych więzi a osobisty rozwój
Papież Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia przedstawia obraz szczęśliwej rodziny: „Przekraczamy zatem próg tego pogodnego domu, gdzie rodzina siedzi wokół świątecznego stołu. W centrum spotykamy ojca i matkę z
całą ich historią miłosną. W nich wypełnia się ów pierwotny plan, który sam
Chrystus przywołuje z mocą: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (Mt 19, 4).” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 9) Trudny czas epidemii, który mocno się wpisał w
historię rodzin w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, stał się dla wielu z nas
okazją do refleksji nad dotychczasowym życiem. Przymusowe pozostawanie
w domu w gronie najbliższych pozwoliło nam wyraźniej zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu. Być może udało się nam zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, ujawniły się emocje,
wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. Warto jeszcze raz
objąć myślą ten okres i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski. „Bóg z tymi,
którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.” (Rz 8, 28). Te
słowa z Listu do Rzymian mówią o tym, że nie ma w naszym życiu niczego,
czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla naszego wzrostu. Dotyczy to także
ostatnich miesięcy. Niejedna rodzina ma powód, by dziękować Bożej
Opatrzności za dobre wykorzystanie okazji do pogłębienia relacji i wzmocnienia wzajemnej miłości. Trzeba jednak dodać, że również ci, którzy dzięki
czasowemu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje
rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej przecież sferze życia. Warto wykorzystać tę niepowtarzalną okazję. Może potrzebna będzie
rozmowa z duszpasterzem, z doradcą rodzinnym, czasem z terapeutą. Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu jest pogłębienie i umocnienie relacji.
Jak wielu małżonków może powiedzieć: „Gdyby nie trudny okres, jaki mamy
za sobą, nie bylibyśmy dziś tak kochającą się rodziną”. Cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji. Warto przytoczyć przypowieść Jezusa o kobiecie, która odnalazła zagubioną drachmę. Z radości
zaprosiła przyjaciółki i sąsiadki: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam
drachmę, którą zgubiłam” (Łk 15, 9). Spontaniczny odruch serca każe kobiecie dzielić radość z innymi. W czasie epidemii wielu z nas zatęskniło za swymi krewnymi, przyjaciółmi i znajomymi. W prowadzonych rozmowach telefonicznych można było często usłyszeć: „Jak tylko to wszystko minie, musimy się spotkać.” Warto dotrzymać takich obietnic. W epoce, której wyrazem
wzajemnych relacji są często jedynie kontakty poprzez media elektroniczne,
w sercach wielu osób odżyło pragnienie rozmowy i prawdziwego spotkania z
drugim człowiekiem. Nie powinniśmy go w sobie zagłuszać. Cdn.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Wrzesień 2020
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem godności każdego człowieka.
•Ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.
•Za Papieża, aby ciesząc się wstawiennictwem Maryi, z całym Kościołem głosił Bożą chwałę światu.
•Za Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby wzrastał w umiłowaniu Boga i głosił światu Ewangelię oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.
•O siły i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla
księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Za dzieci i młodzież, aby rozwijały swą wiedzę i talenty pod okiem kochających rodziców oraz dobrych wychowawców i nauczycieli.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie
wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych
w żałobie i smutku.
•O Boże błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, by nie zabrakło im sił i cierpliwości do pełnienia dzieł miłosierdzia oraz
by służąc ludziom, odkrywali drogę do osobistej świętości.
•Za ludzi, którym grozi śmierć; dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił ich życie,
a dzieci poczęte mogły przyjść na świat w otoczeniu pełnym miłości.
•Za lekceważących Boże przykazania, aby spotkali prawdziwych światków
Ewangelii i dzięki ich świadectwu powierzyli się Bożemu miłosierdziu.
•Za dzieci niechciane i porzucone, aby w życiu napotkały świadków Chrystusowej miłości gotowych do bezinteresownego poświęcenia.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, by byli ludźmi wprowadzającymi
pokój i sprawiedliwość.
•Za ofiary II wojny światowej, niech zmarli dostąpią daru nieba, a żywi łaski
przebaczenia i pokoju.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca, aby
dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 07 XI – ŚW.
MELCHIORA GRODZIECKIEGO
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 7)
17.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 1)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 7)
18.00 W intencjach powierzonych Bogu
przez wstawiennictwo bł. Marii od P. J.
Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.00 + Ewę DODD (greg 7)
WTOREK 08 XI
6.30 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
sióstr nazaretanek
8.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 2)
17.30 + Ewę DODD (greg 8)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 8)
18.00 + Annę DREWNIAK (greg 8)
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
ŚRODA 09 IX - ŚW. PIOTRA KLAWERA
6.30 + Piotra RZEPCZYKA
8.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 3)
17.30 + Ewę DODD (greg 9)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 9)
18.00 + Annę DREWNIAK (greg 9)
18.00 + Janinę FOSSA
CZWARTEK 10 IX
6.30 O Boże błogosławieństwo dla Jana Jaroszyńskiego z żoną i córkami
8.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 4)
8.00 + Kazimierza MARCINIAKA w
miesiąc po pogrzebie
17.30 + Annę DREWNIAK (greg 10)
17.30 + Ewę DODD (greg 10)
18.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 10)
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
PIĄTEK 11 IX
6.30 + Annę DREWNIAK (greg 11)
8.00 + Wincentego CYMERMANA w
36 rocz. śm. i zm. z rodziny

17.30 + Ewę DODD (greg 11)
17.30 O Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Roberta WALENDZIKA z
okazji 35 rocz. urodzin
18.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 11)
18.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 5)
SOBOTA 12 IX – NAJŚWIĘTSZEGO IMINIA MARYI
6.30 Za Siostry Prowincji Najświętszego Imienia Maryi
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 11)
8.00 O łaskę zdrowia i cierpliwość w
chorobie dla Heleny i całej rodziny
17.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 6)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 11)
18.00 + Ewę DODD (greg 11)
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13
IX
7.00 + Annę DREWNIAK (greg 12)
8.30 + Czesławę i Wacława WOJNAROWICZ
8.30 Dziękczynna za 50-lecie małżeństwa dla Barbary i Janusza i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 7)
13.00 + Ewę DODD (greg 12)
17.00 Żywy Różaniec
19.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 12)
***
Po okresie wakacyjnym zapraszamy
do adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek po Mszy
św. wieczornej do godz. 20.00.
Z kolei w przyszłą niedzielę wznawia
swoje spotkania Wspólnota Żywego
Różańca. Początek spotkania o godz.
16.00 (13 IX) w domu parafialnym.

Ogłoszenia Parafialne
XXIII Niedziela Zwykła
06 września 2020

1.Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszamy na krótka adorację Najświętszego
Sakramentu z racji I. niedzieli miesiąca. Dzisiaj uroczyste poświęcenie tornistrów dla uczniów klas I podczas Eucharystii o godz. 11.30. Tak jak dotychczas
zapraszamy na tę Mszę wszystkie dzieci szkolne i przedszkolne.
2.Od przyszłej niedzieli (13 IX) miesiąca będziemy udostępniać dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do przygotowania i przyjęcia I. Komunii św. w
naszej Parafii. Planujemy organizację tej uroczystości w II. Niedzielę maja przyszłego roku. Prosimy o odbiór dokumentów w zakrystii albo w kancelarii parafialnej, bądź od Sióstr katechetek i dostarczenie ich po wypełnieniu w komplecie
do końca września. I. spotkanie dla dzieci i rodziców jest przewidziane w II niedzielę października.
3.Dziś rozpoczyna się konkurs dla dzieci związany z „Ziarnem”. Dzieci otrzymają
jak zwykle kartkę z tekstem Ewangelii i zadaniem po każdej niedzielnej Mszy św.
o 11.30. Wypełniony kupon przyniosą w kolejną niedzielę i przed Mszą o 11.30
umieszczą w koszu przy ambonie. Losowanie pozwoli nagrodzić jedną osobę
drobnym upominkiem.
4.Od poniedziałku (07 IX) rozpoczynają się spotkania nowej grupy formacyjnej
(tzw. Grupy Rodzin), która będzie działać przy naszej Parafii pod opieką ks. Proboszcza. Zapraszamy osoby, które poszukają pogłębienia życia duchowego. Spotkania, w obecności kapłana, prowadzi zazwyczaj świecki animator. Na każdy
miesiąc (lub okres liturgiczny) jest przygotowywany odrębny materiał. We wrześniu będziemy rozważać teksty autorstwa św. bp Józefa Pelczara. Zapraszamy
jutro na godz. 19.00 do domu parafialnego.
5.Po wakacyjnej przerwie wznawia swoją działalność parafialny chór „Credo”.
Próby odbywają się w domu parafialnym w każdy piątek o godz. 19.30. Najbliższe spotkanie już w ten piątek (11 IX). Zapraszamy również nowe osoby.
6.Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony młodzieży naszej Parafii w I.
Niedzielę Adwentu (29 XI), w drugim dniu wizytacji naszej Parafii przez J. Eks.
Ks. Bpa Piotra Jareckiego. Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się od
ubiegłego roku odbędzie się we wtorek (8 IX) o 19.00 w salce parafialnej. Natomiast dla młodzieży od kl. VIII wzwyż z naszej parafii, pragnącej rozpocząć przygotowanie do bierzmowania trwają zapisy do końca września w kancelarii.
7.Ofiary na tacę za tydzień będą przeznaczone na Seminarium duchowne.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.
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