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Prawidło tygodnia:
„Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co
dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś.”
- św. Augustyn

CZYTANIE I
Syr 27, 30 – 28, 7
Odpuść winę bliźniemu
Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto
się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną
ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u
Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem
do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych
grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego
odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się przykazań! Pamiętaj o
przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, i daruj obrazę!
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię
Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie Twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Stradomskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia:
zdrowia, obfitości łask Bożych, opieki Matki Bożej
i św. Stanisława Kostki
oraz radości z wypełnianej posługi kapłańskiej.
Życzą: Księża, Siostry Nazaretanki i wdzięczni Parafianie.
Msza św. w intencji naszego Solenizanta będzie odprawiona
w piątek (18 IX) o godz. 17.30.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.

CZYTANIE II
Rz 14, 7-9
I w życiu, i w śmierci należymy do Pana
Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w
życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i
powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
EWANGELIA
Mt 18, 21-35
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli
mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł:
«Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlate-

-go podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze
swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który
był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby
dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie,
okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą,
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż
mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił
go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co
zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”
I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Rozważanie
Dysproporcja w traktowaniu siebie i innych
Z Niego kwiaty swój zapach, Smak biorą owoce,
Od Niego pokój płynie i wyrzut sumienia, On jest radością smutnych,
On mocą bezsilnych, W Nim się wszystko odnajdzie Jak w źródle istnienia
/ Ks. Mieczysław Mat. Nowak, Siew Natchniony, 2019 /
Pierwsza płaszczyzna: przebaczenie. Przebaczać trzeba zawsze, jak
Bóg. „Przebaczyć znaczy dokonać w sobie przemiany zła w dobro. Przemiana
zła w dobro jest większym cudem niż stworzenie świata. Gdyż większa przepaść dzieli dobro od zła niż byt od niebytu” / J. Tischner /. Druga płaszczyzna: długi. Jesteśmy dłużnikami Boga: „Darowałem ci cały ten dług” / Mt
18,32 /. Trzecia płaszczyzna: miłosierdzie. Trzeba z miłością patrzeć na innych, jak Bóg: / Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował” / Mt 18, 27 /.
Bóg jest miłością / KKK 218 /- objawia swą chwałę, objawiając swą dobroć /
KKK 294 /. Życie dla Pana, to nastawienie do życia w ogóle. Nastawienie do
innych.
Ludzie mojego życia
O tylu ludzi było w moim życiu
Małych i dużych, wspaniałych i głupich
Wielka by była z nich kiedyś procesja

Gdybyśmy razem spotkali się w kupie
Byli poważni lecz także figlarze
Dzieci, kobiety, chłopcy i mężowie
i ktoś wybitny nawet się przydarzył
Więcej ich było niż włosów na głowie
A każdy przecież w mym życiu coś znaczył
i choć mi nerwów napsuli niektórzy
To jestem pewny żem wszystkim przebaczył
i własne także chce pospłacać długi
Tyle zawdzięczam Wam ludzie kochani
i tyle chciałbym przekazać Wam z siebie
Wiem, że miniemy, ale się ucieszę
Jeśli Was wszystkich spotkam kiedyś w niebie / Ks. M. Nowak, j. w. /.
„Z wysokości krzyża rozległo się słowo „przebaczenie. Skupmy swą
uwagę na zasadniczych aspektach owego orędzia przebaczenia: „Jezus nie
tylko sam przebacza, lecz prosi Ojca, aby przebaczył tym, którzy wydali Go
na śmierć, a więc także nam wszystkim. Wskazuje to na pełną szczerość
Chrystusowego przebaczenia oraz na miłość, która jest jego źródłem. To jest
przebaczenie z krzyża. Jest rzeczą znamienną, że już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich orędzie przebaczenia zostało przyjęte i realizowane
przez męczenników za wiarę” / Jan Paweł II, Homilie, s. 550 /. „Na tym polega akt miłości bliźniego i odwrotnie: kochać bliźniego znaczy kochać Chrystusa. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi
pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” / Karl Rahner, Wierzę w Jezusa
Chrystusa, Paris 1977, s. 38 /.
„Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić,
natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. Ten niezmordowany
zapał może płynąć tylko z miłości” / Katechizm 2742/.
Modlitwa jest zawsze możliwa /2743/.
Modlitwa jest życiową koniecznością / 2744 /.
Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne / 2745 /
Ks. Stanisław Stradomski
*****
BUDUJMY WIĘZI!
List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce - cz. 2
2. Wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów elektronicznych
Papież Franciszek przypomina, że „w Nowym Testamencie mowa jest o Kościele zbierającym się w domu. Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole” (Papież Franciszek, Adhortacja
Amoris laetitia 15). Nic nie zastąpi udziału we Mszy św. wraz z braćmi i siostrami zgromadzonymi razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od nas

niezależnych było to niemożliwe, mieliśmy okazję doświadczyć, na ile nasze
domy są rzeczywiście domowymi Kościołami. Wiele rodzin ożywiło wspólną
modlitwę, podejmując choćby lekturę Pisma Świętego. Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu odpowiedzialności za wiarę swych dzieci jeszcze gorliwiej niż do tej pory realizowali spoczywające na nich obowiązki pierwszych i
najważniejszych katechetów. Nieocenioną pomocą w praktykowaniu wiary
okazały się w ostatnim czasie media społecznościowe. Dzięki transmisjom
online wiele osób miało możliwość kontaktu ze swym kościołem parafialnym, udziału we Mszy świętej, we wspólnej modlitwie czy w rekolekcjach
wielkopostnych. Powodzeniem cieszyły się nagrania wartościowych homilii,
odwiedzano strony zawierające teksty czy filmy o tematyce religijnej. Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem wychowawczym jest kształtowanie postawy dobrego korzystania z mediów cyfrowych. Częstym zabiegiem
wychowawczym podejmowanym w tej dziedzinie jest ograniczanie czasu,
jaki spędzamy przy komputerze. Z całą pewnością nie można bagatelizować
tego problemu, zwłaszcza, że zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu
czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć
na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę
czy pracę. Nie można jednak nie zauważać także innych obszarów pracy wychowawczej w tej sferze. Papież Franciszek zwraca na przykład uwagę na
potrzebę rozwoju zdolności odkładania zaspokajania pragnień: „Nie chodzi
o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności do (…) nie stosowania prędkości
cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia. (…) Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego siebie, niezależnym od swoich
impulsów” (Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia 275). W ostatnim
czasie mogliśmy się przekonać, że wiele dziedzin życia mogło się rozwijać, z
pewnością w niepełnej formie, dzięki mediom elektronicznym. Obok przeżywania wiary, można tu wymienić zdalne nauczanie realizowane przez szkoły
i wyższe uczelnie czy przepływ informacji. Wśród celów uwzględnianych w
wychowaniu i edukacji nie może zabraknąć kształtowania kompetencji odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych.
3. Fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem
W czasie ograniczeń spowodowanych epidemią wielu z nas uświadomiło
sobie, jak ważne znaczenie ma dla nas wspólne praktykowanie wiary. W zupełnie inny niż do tej pory sposób przeżyliśmy tegoroczne Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne, brakowało nam świątecznej i niedzielnej Mszy
świętej. Ten czas, pełen tęsknoty za powrotem do zwyczajnych form religijności, mógł się przyczynić do wzmocnienia naszej osobistej relacji z Bogiem.
Człowiek, który rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż
wszystkie okoliczności zewnętrzne. Powtórzy wtedy za św. Pawłem, że „…ani

śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 38-39). Robotnicy z przypowieści o winnicy,
mieli za złe gospodarzowi, że płacąc za pracę zrównał ich z tymi, którzy przepracowali tylko jedną godzinę. Zależało im na tym, co mogą otrzymać, a nie
na relacji z właścicielem winnicy (Mt 20, 1-16). Warto przyjrzeć się swojej
modlitwie i zastanowić się, na czym tak naprawdę nam zależy - na samym
Jezusie czy na tym, co możemy od Niego otrzymać. Odkrywajmy codziennie
w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela.
Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który
już nas nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi (J 15,15) ma fundamentalne
znaczenie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne
stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego znaczenia.
Drodzy Bracia i Siostry ,zachęcamy Was do skorzystania z szansy, jaką niesie
z sobą kolejny Tydzień Wychowania, który przeżywać będziemy w naszej
Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września br. W tym roku chcemy zaprosić
Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, a także wszystkich, dla których nieobojętna jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży do refleksji nad fundamentalną rolą, jaką w naszym życiu pełnią relacje z Bogiem i bliźnimi.
Wszystkim zaangażowanym w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, a
także wszystkim podejmującym codziennie pracę nad sobą, udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 386.
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie
Ogłoszenia - cd.
9.Ofiary składane dziś na tacę, zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka, będą przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Zazwyczaj zbiera się je w
Wielki Piątek, ale w tym roku nawet Ojciec Święty, z racji na pandemię, odprawiał nabożeństwo wielkopiątkowe sam. Dlatego wybrał właśnie tę niedzielę, która poprzedza Święto Podwyższenia Krzyża św., aby materialnie
zatroszczyć się o Grób Jezusa. Dziękujemy za złożone ofiary!
10.Trwa konkurs dla dzieci związany z „Ziarnem”. Po Mszy o 11.30, dzieci
otrzymują kartkę z tekstem Ewangelii i zadaniem. Wypełniony kupon przynoszą w kolejną niedzielę i przed Mszą dla dzieci umieszczają w koszu przy
ambonie. Na koniec przekazujemy drobny upominek wylosowanej osobie.
11.Wszystkim Parafianom przypominamy o wciąż obowiązujących rygorach
sanitarnych. Przyjęliśmy zasadę, że gdy będzie dwóch kapłanów ten stojący
bliżej ambonki będzie udzielać Komunii św. na rękę. Jeśli nie będzie już
przyjmujących Komunię św. na rękę, a wciąż będą osoby oczekujące na Komunię, wtedy obaj kapłani mogą jej udzielać do ust. Jeśli przy ołtarzu będzie
tylko jeden kapłan, najpierw podchodzą osoby komunikujące właśnie w ten
sposób, a potem pozostali przyjmujący Komunię św. do ust.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14 IX – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 14)
8.00 + Tadeusza KALKA
17.30 + Ewę DODD (greg 14)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 14)
18.00 + Marię i Stanisława RÓŻALSKICH, oraz Katarzynę, Wojciecha, Teresę i Stanisławę
18.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 8)
WTOREK 15 IX – NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY BOLESNEJ
6.30 Za S. Nikodemę - imieninowa
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 15)
17.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 9)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 15)
17.30 + Kazimierę SITAREK w 4 rocz.
śm., rodziców SITAREK oraz Janinę i
Kazimierza WIĘCŁAWSKICH
18.00 + Ewę DODD (greg 15)
18.00 W intencji Akcji Katolickiej
ŚRODA 16 IX - ŚW. KORNELIUSZA
6.30 Za S. Gabrielę GAJASZEK - imieninowa
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 16)
17.30 + Ewę DODD (greg 16)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 16)
17.30 + Salomeę ŁUSIAK w 1 rocz. śm.
18.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 10)
18.00 + Katarzynę BACHRYJ w 14 rocz.
śm. i Jana BACHRYJ oraz Marię KOWALCZYK
CZWARTEK 17 IX – Św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego
6.30 + Henryka ŚWIĘCONEK w 30
rocz. śm.
8.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 11)
17.30 + Annę DREWNIAK (greg 17)
17.30 + Ewę DODD (greg 17)
18.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 17)

18.00 +Halinę CHMIELEWSKĄ w
miesiąc po śmierci
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
PIĄTEK 18 IX – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
6.30 O powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 + Annę DREWNIAK (greg 18)
17.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 12)
17.30 + Helenę, Stanisława, Aleksandra, Eugenię, Władysława, Wincentego, Marię i Halinę
17.30 O Boże błog. dla ks. Stanisława
z okazji imienin – od Żywego Różańca
18.00 + Helenę JAWORSKĄ (greg 18)
18.00 + Ewę DODD (greg 18)
SOBOTA 19 IX – NAJŚWIĘTSZEGO IMINIA MARYI
6.30 + Annę DREWNIAK (greg 19)
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
Joanny w dniu urodzin
8.00 + Reginę TELAKOWSKĄ w
miesiąc po pogrzebie
17.30 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 13)
17.30 + Helenę JAWORSKĄ (greg 19)
18.00 + Ewę DODD (greg 19)
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 20
IX
7.00 + Tadeusza, Mariannę, Wacława i zm. z rodz.
8.30+Wincentego BIAŁKOWSKIEGO
10.00 + Annę DREWNIAK (greg 12)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 Uroczystość I Komunii Świętej
13.00 Uroczystość I Komunii Świętej
17.00 + Ewę DODD (greg 20)
17.00 + Helenę JAWORSKĄ(greg 20)
19.00 + Aldonę GAŁĄZKA (greg 14)
19.00 Genowefę i Tadeusza ZDUNKÓW oraz Janinę, Mariana i Krzysztofa MADEJÓW

Ogłoszenia Parafialne
XXIV Niedziela Zwykła
13 września 2020

1.Dziś wznawia swoje spotkania Wspólnota Żywego Różańca. Początek spotkania o godz. 16.00 od razu w kościele.
2.Dziś zapraszamy także na nabożeństwo fatimskie, połączone ze wspólną modlitwą różańcową, które rozpoczniemy o godz. 18.00. Będzie to także stała godzina nabożeństw różańcowych, na które zapraszamy od 01 października – codziennie o godz. 18.00.
3.Święto Podwyższenia Krzyża św. będziemy obchodzić już jutro (14 IX). Msze
św. będą sprawowane jak w dzień powszedni. Jutro wieczorem kolejne spotkanie Grupy Rodzin o godz. 19.00.
4.We wtorek (15 IX) zapraszamy na spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania o godz. 19.00. Trwają też zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów z kl. VIII z naszej Parafii. Zapisy przyjmujemy do
końca września w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
5.W środę (16 IX) organizujemy wspólne wyjście do Muzeum św. Jana Pawła II i
Sł. Bożego Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie. Zapisy także w zakrystii. Koszt
biletu wstępu 20 zł.
6.Od dzisiaj udostępniamy 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.
7.Za tydzień (20 IX), podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 13.00, odbędzie się uroczystość I . Komunii św. dla dzieci z naszej Parafii, przeniesiona z maja na wrzesień z powodu pandemii. Osoby, które tradycyjnie uczestniczą w tej Mszy św.
prosimy wyjątkowo o zmianę godziny przyjścia na Mszę św. za tydzień. Nie dotyczy to oczywiście samych Dzieci, ich Rodzin i Bliskich. Pamiętajmy w naszej
modlitwie o tych dzieciach, które są już w IV. klasie i musiały nieco dłużej oczekiwać na ten szczególny dzień.
8.Dzień wcześniej, w sobotę (19 IX), dzieci komunijne przystąpią do Sakramentu Pokuty. Zapraszamy na godz. 9.00. Nabożeństwo rozpocznie się od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Do spowiedzi zachęcamy także Rodziców, Chrzestnych i rodzeństwo dzieci, które w niedzielę przystąpią do I. Komunii św.
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