
Uzupełnij: 1. Radość powstaje u aniołów Bożych  z jednego … który się nawraca.  2.  Szemrali …                      
i uczeni w Piśmie.  3. Któż z was nie idzie za zgubioną owcą na pustynię aż ją …?  4. A gdy ją 
znajdzie, bierze z radością na ….  5.  Cieszcie się ze mną, bo … owcę, która mi zginęła.  6.  Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłam …, którą zgubiłam.  7. Pewien człowiek podzielił  majątek między dwóch ...  
8. Młodszy syn, gdy wszystko wydał, zaczął cierpieć ...  9. Młodzieniec  …  cały swój majątek.                   
10. Pragnął on napełnić swój żołądek … którymi żywiły się świnie  11. … się więc i poszedł do 
swojego ojca 12. Ujrzał go jego ojciec, i wzruszył się głęboko; … naprzeciw niego, i ucałował go.             
13. Ojciec rzekł do swoich sług: … szybko najlepszą szatę i ubierzcie go.  14.  Moje dziecko,                      
ty zawsze jesteś przy mnie i … moje do ciebie należy. 

Cierpienie odczuwamy jak 
kamień, który spada na nas 
i przygniata. Tak trudno 
uświadomić sobie, że jest 
zadaniem do wykonania, 
próbą wierności Bogu, 
stopniem, po którym idzie 
się w górę, bramą, przez 
która przechodzi się, 
dojrzewając. – „Potrzeba, 
by wywyższono Syna 
Człowieczego”. Zapisane 
przez świętego Jana sowa 
Jezusa to zapowiedź 
cierpienia na krzyżu,      
 a jednocześnie – 
chwały wniebowstąpienia. 
Nic dziwnego, że właśnie te 
słowa Ewangelii czytamy 14 
września, w dniu Święta 

Podwyższenia Krzyża. * Kiedy przezywamy podniesienie krzyża      w naszym życiu? – 
Wtedy, kiedy w zmartwieniu, cierpieniu, osamotnieniu potrafimy zjednoczyć się                           
z Jezusem w czystości serca i świętości duszy. Wtedy, kiedy w cierpieniu nie myślimy                
o sobie, ale o innych. Krzyż jest zawsze zadaniem danym nam przez Pana Boga.                          
*** Jezus przyszedł na świat, by objawić nam tajemnicę Boga: siebie samego, Ojca i 

Ducha Świętego.  Ze słów Jezusa można wywnioskować, że Bóg jest Duchem miłości Ojca 
do Syna i Syna do Ojca. Ojciec wszystko daje Synowi i wszystko od Niego przyjmuje, Syn 
wszystko przyjmuje od Ojca i wszystko Mu daje.  – Jezus wcale nie zachęcał do 
poznawania tej tajemnicy. Zapraszał do brania udziału w życiu samego Boga, to znaczy, 

do życia wzajemną miłością. Kto żyje życiem miłości – żyje życiem samego Boga.                          
[x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005, s. 307]      
13. IX. –  pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca świętego - 
szczególnie 13. dnia każdego miesiąca. W Objawieniach Fatimskich Maryja przykazała dzieciom,    
aby zachęcali innych do odmawiania różańca, jako zadośćuczynienie  za grzechy i w intencji  
nawrócenia grzeszników. 
Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów, dzielenia ludzi 
na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często budzą w nas oburzenie i niechęć. 
Tymczasem wszyscy w równym stopniu potrzebujemy miłosierdzia. Jeśli dane jest nam 
dostrzec słabości naszych bliźnich, to tylko po to, byśmy jak Abraham orędowali za nimi                  
u Boga.  [ks. J. Januszewski, „Oremus” IX  2007, s. 68]. 
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę stania się dobrym chrześcijaninem … 
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W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. (2 Kor 5,19) 

Łk 15,1-32 Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.             

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi 
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, 
aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. 
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który 
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę,              
czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie.                       
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych      
z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. 
Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł                 
i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł 
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu 
ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł                    
do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 
synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie 
go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę                  
i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na 
polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług               
i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; 
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę             
i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek                     
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić 
i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

 
 

1 G  Z  S  N   A x 

2 x F   Y  E  S  E 

3 x x x Z N  J  Z  E 

4 x x R  M  O  A x x 

5 x x Z  A  A  Ł  M 

6 x x  D R  H  Ę x x 

7 x x S  N  W x x x x 

8 N  E  O  T  T  K 

9 x R   T  W  N  Ł 

10 x x S  R  K   I x 

11 W  B  A Ł x x x x x 

12 x x x x W  B  E  Ł 

13 P  Z  N  E  C  E 

14 x W   Y  T  O x x 
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Papież Franciszek – Kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, 

aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; 
przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smutne, 
kiedy przechodzimy przez życie nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc 
szczęście  z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka: 
tracimy wolność. To jest cena. Jest wiele osób, którzy nie chcą, żeby młodzi byli wolni. 
Przeciwnie. Chcą, żeby byli otumanieni, ogłupiali. Właśnie tutaj mamy do czynienia                           
z wielkim paraliżem, kiedy zaczynamy myśleć, że szczęście jest synonimem wygody,                      
że być szczęśliwym to iść przez życie w uśpieniu albo narkotycznym odurzeniu,                                 
że jedynym sposobem, aby być szczęśliwym jest trwanie jakby w otępieniu… Przyjaciele, 
Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem 
komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, 
trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po 
drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, 
które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą 
radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia  w twoim 
sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia. [Źródło: Franciszek, 30.07. 2016].                            

Jan Paweł II  - Kościół, który nie przestaje kontemplować całej tajemnicy 

Chrystusa, wie z całą pewnością wiary, że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, 
nadało człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, sens w 
znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się 
w tajemnicy paschalnej, prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.  
[Redemptor hominis, 10].                                                                                  
Stefan Kardynał Wyszyński – - Ilekroć patrzymy na Krzyż Chrystusa, mówimy: Umarł za 

ludzkość. Tak, za ludzkość, ale na tę ludzkość składa się każdy z nas. [Kromka Chleba, Wa-
wa 1977, 14 IX)].                                                                  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go 
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Czy ja już wiem …  co to znaczy dźwigać krzyż. Nie 

ten z drewna, ale równie ciężki krzyż choroby, utraty najbliższych, ubóstwa, samotności, 
ludzkiej niesprawiedliwości. Czy dla mnie słowa Chrystusa są jeszcze teorią czy już 
wzniosłym nauczaniem … - Czy  … ja wiem co znaczy prawdziwa radość? – aby ją 
osiągnąć trzeba odnaleźć owcę, nieść ją przez jakiś czas … wyruszyć na pustynię, szukać 
starannie … powrócić do domu Ojca i ucieszyć się z powrotu marnotrawnego brata … 
Tyle się trzeba namęczyć … - Chrystus wie, że doświadczenie krzyża jest nieodwołalne                   
i nieuniknione w ludzkim życiu, że prędzej czy później czeka każdego… Właśnie dlatego 
powiedział o swoim krzyżu Apostołom, …  abyśmy zaufali, że w tym wszystkim jest sens 
…  i mogli się oswoić  z myślą o tej ciężkiej próbie i na nią przygotować …  – Czy wierzę, 
że Jego miłość jest tak niezawodna, że stanowi gwarancję lepszą niż największe moje 
wysiłki… -  Czy ufam Bogu?                                        
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: 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. (Ps 51)                                     
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem … To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia  w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Wstanę  i wrócę do mojego ojca 

(Ps 51)         

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

XXIV Niedziela zwykła – .11 IX 2016r.  
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele polskim VI Tydzień Wychowania pod 
hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Codziennie do soboty, 17 września, będziemy  

gromadzić się na Mszach św. wieczornych o godz. 18.00, aby wspólnie modlić się za 
polską młodzież i powierzać Bogu sprawy wychowania następnych pokoleń.                            
2. Również w dniu dzisiejszym o godz. 16.30 odbędzie się w Sali parafialnej spotkanie 
członków Żywego Różańca, a po nim ogólne nabożeństwo różańcowe w kościele, do 

uczestnictwa w którym serdecznie zachęcamy. A po każdej Mszy św. Zespół Caritas 
zbiera przed kościołem ofiary na cele dobroczynności naszej parafii. „Bóg zapłać” za 

wszelkie wsparcie!                                              
3. W środę Kościół obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w 

dzień powszedni.                                                               
4. W czwartek, jak zawsze po święcie Podwyższenia Krzyża Św., wspominamy Matkę 
Bożą Bolesną.                                    
5. W sobotę, 17 września, w 77 rocznicę  napaści  Związku  Radzieckiego  na Polskę 
w 1939r., Kościół wspomina wielkiego patriotę – św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
– arcybiskupa warszawskiego. Pamiętajmy tego szczególnego  dnia o modlitwie w 

intencji naszej umiłowanej Ojczyzny. Przypominamy, że w kolejne soboty trwa nowenna 
do Matki Bożej Elekcyjnej przed wyborami parlamentarnymi. Zachęcamy do uczestnictwa.                   
6. W następną niedzielę, jak w roku ubiegłym, o godz. 16.00 będzie sprawowana pierwsza 
Msza św. inicjacji eucharystycznej dla dzieci i ich rodziców przygotowujących się 
wspólnie do I Komunii Świętej. Obecność  dzieci wraz z rodzicami obowiązkowa!                        
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej, która jest wyłożona na regale obok 
ołtarza św. Teresy. KALENDARIUM                                              
13. IX. – wt. – Wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła -                             

(ok. 349-407). Bronił prawd wiary, ktore stanowią trwały fundament naszego życia. Jako 
patriarcha Konstantynopola był bezkompromisowy (jak św. Jan Chrzciciel). Nie lękał się 
wytykać zepsucia moralnego, z tego powodu został skazany na wygnanie...                            
14. IX. – śr. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego -  Cesarz Konstantyn w 355 r. 

wybudował na Kalwarii bazylikę, w której złożył odnalezione relikwie Krzyża św. Dzień jej 
konsekracji obchodzony jest jako święto Podw. Krzyża. Z nadzieją adorujemy narzędzie 
naszego zbawienia ... [z: Ks. J. Januszewski, „Oremus” IX 07, s. 59].                                                              
15. IX. – czw. – Wsp. Najśw. Maryi Panny Bolesnej -  uczestniczyła w odkupieńczej 

męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Serce Matki, patrzącej na straszną agonię Syna, przebił 
miecz bólu. Każdy z nas, może zawsze liczyć na Jej macierzyńską opiekę ...                      
16. IX. – pt. – Wsp. Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa -                      

(III w. n.e.) – Obaj odmówili oddania czci cesarzowi. Ich wierność Bogu w Trójcy 
Jedynemu była przyczyną poniesienia męczeńskiej śmierci… -  [z: M. P. Gniadek, „Oremus”                        

IX 2008, s. 56, 64 i 68].                                         
VI Tydzień Wychowania pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. - Program uczynków 
miłosierdzia, które wzywają do tego, by „nieumiejętnych pouczać” czy „wątpiącym dobrze radzić”, 
zachęca do korzystania w praktyce wychowawczej  ze wsparcia kompetentnych osób i wzajemnej 
współpracy. Również Kościół, którego dorobek w dziedzinie wychowania zaowocował powstaniem 
wielu kierunków i systemów pedagogicznych, pragnie służyć rodzicom i nauczycielom. Czyni to 
poprzez refleksję naukową z zakresu pedagogiki i dydaktyki kontynuowaną na katolickich uczelniach, 
… a także przez posługę duszpasterzy i katechetów w parafiach oraz w każdym polskim przedszkolu 
i szkole. Mądrość wychowawców podpowie im, by nie marnowali okazji do korzystania z tej pomocy. 
…   Na tę drogę wychowywania innych poprzez naśladowanie miłosiernej miłości Boga wszystkim 
Wam z serca błogosławimy. [Kard., Arcybiskupi i Biskupi -373. Zebr. Plen. Konf. Episk.].   


