
Hasła:  1. „Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa … nasze serca swoim światłem”  

2. „abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania” 3.„Jezus … wskazywać 
na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć”. 4. Jezus zapowiedział,                          
że „trzeciego dnia zmartwychwstanie.” 5. „Piotr wziął Go na bok i począł robić          
Mu wyrzuty” 6. Jezus … się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie!                            
7. „Jesteś Mi … bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.    8. „Jeśli 
kto chce pójść za Mną, niech się … samego siebie” 9. „Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech weźmie … swój”. 10.  Jaką korzyść … człowiek „choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”  11. „Syn … przyjdzie w chwale Ojca 
swego” 12.  „Syn Człowieczy przyjdzie razem z aniołami …”  

Co to znaczy zaprzeć się 
samego siebie? … - To 
oznacza nie ufać za 
bardzo samemu sobie, 
nie myśleć za dużo na 
swój temat, nie widzieć 
świata tylko własnymi 
oczyma, nie uważać, że 
tylko mój punkt widzenia 
jest słuszny, nie sądzić, 
że wszyscy patrzą tylko 
na mnie. – Nasze „ja” to 
nasza nadwrażliwość, 
delikatność – cienka jak 
gęsia skórka, nasze 

nerwy, urazy, ambicja, kokieteria. Nasze „ja” często cierpi, męczy się choruje, 
chce się rzucić pod samochód, dostaje bzika. – Jest w nas jeszcze jedno „ja”, 
głębsze – nasza dusza, samo tchnienie Boże w nas. Dusza to nasz rozum, wola          
i sumienie, głębia Bożego spokoju. Dusza męczy się tylko z jednego powodu, 
grzechu, jeżeli  - mając do wyboru – wybiera fałsz, a nie prawdę, zło, a nie dobro. 
Sumienie jest cierpieniem duszy. Trzeba ukrzyżować własne „ja”, nadwrażliwość, 
naddelikatność, histerię, bo znów ktoś na mnie źle spojrzał, znów się wykrzywił 
… Z własną duszą też trzeba się spotkać.  
Jeśli kto chce pójść za Mną … - W tych słowach „Jeśli kto chce”, a nie „jeśli kto 
musi”!  kryje się list prywatny Jezusa do każdego z nas … do każdej duszy garnącej 
się do Pańskiego stołu … Tymczasem z Jezusem idziemy nie wygodna autostradą, nie 

elegancką aleją, nie poprzez swoją bezgrzeszność, wspaniałomyślność, kaznodziejstwo 
… ale idziemy poprzez swoją nieudolność, to co się nie udaje …   [x  J. Twardowski,                                          
W świetle Ewangelii, 2005, s.77]. 

 MOJE  POSTANOWIENIE: Prośmy Maryję, by wypraszała nam łaskę niezachwianej 

wiary i uczyła nas, jak w najtrudniejszych próbach powiedzieć Bogu „tak”. Pomodlę się też 
o Pokój na świecie i w sercach wszystkich ludzi …    
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 Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim 
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. (Ef 1,17-18) 

                                           Mt 16,21-27                            

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć 
od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię 
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź 
Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 
ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż 
bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy 
przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według 
jego postępowania.                                       

Tak często się mówi: Wszystko będzie dobrze, trzeba myśleć pozytywnie. Słowa mają 
„zaklinać” rzeczywistość, aby nic złego nas nie spotkało. Także Piotr, gdy Jezus 
zapowiedział swoją mękę i śmierć, zareagował podobnie: „Panie, (...) nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie!”. Jezus mówi nam prawdę: nie zawsze i nie wszystko będzie w naszym 
rozumieniu dobrze. Ważne jednak, aby w cierpieniach i trudach, które na pewno przyjdą, 
nie tracić z oczu „nadziei naszego powołania” i całym sercem przylgnąć do Chrystusa. 
Idąc wraz z Nim przez w cierpienie i krzyż, dojdziemy do chwały zmartwychwstania, gdzie 
nas oczekuje. [Bogna Paszkiewicz, „Oremus” sierpień 2008, s. 143]. 

  Papież Franciszek:  Każde powołanie zaczyna się od spotkania z Jezusem, 

który daje nam radość i nową nadzieję; i prowadzi nas, także poprzez próby i 
trudności do coraz pełniejszego spotkania z Nim i do pełni radości. Pan nie chce 
mężczyzn i kobiet, którzy idą za nim żałując, nie mając w sercu wichru radości. 
Wam obecnym tutaj na placu chciałbym postawić pytanie, ale niech każdy odpowie 
sobie sam: „czy macie w sercu wiatr radości?” „Czy mam w sobie, w moim sercu wiatr 
radości?”. Jezus chce ludzi, którzy doświadczyli, że przebywanie z Nim daje ogromne 
szczęście, które może być ponowione każdego dnia życia. Uczeń królestwa Bożego, który 
nie byłby radosny, nie ewangelizuje tego świata. Jest człowiekiem smutnym. Stajemy się 
kaznodziejami Jezusa, nie poprzez doskonalenie broni retoryki – możesz mówić bez 
końca, ale kaznodzieją Jezusa stajemy się strzegąc w oczach błysku prawdziwego 
szczęścia. Widzimy wielu chrześcijan, którzy swoim spojrzeniem przekazują nam radość 
wiary. Z tego względu chrześcijanin – podobnie jak Maryja Panna – strzeże płomienia 
swego zakochania się – jesteśmy zakochani w Jezusie. Oczywiście, w życiu przeżywamy 
próby, są chwile, kiedy musimy iść naprzód pomimo zimna i przeciwnych wiatrów, wielu 
rozgoryczeń. Ale chrześcijanie znają drogę prowadzącą do tego świętego ognia, który 
zapalił ich raz na zawsze.  [30 VIII 2017 Audiencja Ogólna].    
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Uczmy się od Maryi, Wychowawczyni pokoleń                         
Przeżywając VII Tydzień Wychowania, który tym razem wpisuje się                                
w jubileusz trzechsetlecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej 
koronami papieskimi, zawierzmy nasze życie osobiste i rodzinne rękom Maryi.                      

św. Jan Paweł II - Pomiędzy byciem dla siebie oraz byciem dla drugich zachodzi 

bardzo głęboka więź. Tylko ten może stawać się bezinteresownym darem dla drugich,                      
kto sam siebie posiada. (…) Bóg chce ci dać drugiego człowieka, to znaczy Bóg chce                      
ci tego drugiego człowieka zawierzyć — a zawierzyć to znaczy, że Bóg tobie wierzy,                             
iż potrafisz przyjąć dar, potrafisz go ogarnąć twoim sercem, potrafisz na ten dar 
odpowiedzieć darem z siebie samego. (…) „Nie lękaj się przyjąć”… Lękaj się tylko 
jednego, ażebyś tego daru sobie nie przywłaszczył… – św. Jan Paweł II, Medytacja na 
temat «bezinteresownego daru».                            
Kardynał Stefan Wyszyński  - Gdy mówimy do ludzi tylko w prawdzie, nasze 

słowa budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy o prawdzie i w miłości, na pewno 
serca rozpłomienią. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, (10)].                        
Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym modlitwom wszystkich, którzy wracają z letniego 

wypoczynku  i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny ;                           

 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?" – Piotr w wypowiedzi Mistrza dostrzegł 

zapowiedź Jego klęski, a nie dostrzegł zawartej w słowie „zmartwychwstanę” zapowiedzi 
zwycięstwa. Zaczął więc przekonywać Mistrza, że klęska nigdy na Niego nie przyjdzie. 
Piotr znał tylko jedną skalę wartości opartą na sukcesie. To wizja według której budujemy 
nasz ludzki świat. W nim nie ma miejsca na klęskę. Szczęśliwe życie człowieka to droga 
od sukcesu do sukcesu. Od bardzo dobrego świadectwa w klasie pierwszej po stanowisko 
profesora, od pięknie wyrecytowanego wierszyka w przedszkolu do występów na 
estradach świata, od zwycięstwa w sportowych zawodach … po złoty medal olimpijski. … 
Tymczasem w ewangelicznym myśleniu klęska jest potraktowana jako stopień wiodący do 
celu. … Klęska w logice Boga często stanowi warunek dorastania do wielkich wartości. 
Jezus chcąc nas o tym przekonać, sam dobrowolnie wszedł na drogę cierpienia … W dniu 
swego Zmartwychwstania oświadczył swoim uczniom: „Czyż Mesjasz nie miał tego 
cierpieć, aby wejść do swojej chwały?” (Łk 24, 26). - Ostre upomnienie, jakie kieruje Jezus 
do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym co Boże,     
ale o tym co ludzkie” - zmusza do głębszej refleksji … również nad sposobem działania 
zła. Piotr, który co dopiero został nazwany przez Jezusa opoką… otrzymuje imię szatana.                        
Za co?... - radził Mu „tylko” kierować się ludzką hierarchią wartości … Zło chce zamknąć 
człowieka w myśleniu czysto doczesnym, w myśleniu w kategoriach sukcesu. To silna 
pokusa … Jeśli to się udaje, człowiek staje się niewolnikiem doczesności - … Wszystkie 
doczesne sukcesy mają swój kres. Dopiero ten, kto odkryje tę prawdę i zacznie szukać 
celu życia poza doczesnością, wchodzi w myślenie Boga. Wówczas jego życie wypełnia 
pokój, zarówno wtedy gdy wszystko układa się pomyślnie, jak i wtedy gdy dosięga go 
niepowodzenie. III. Oratio: Teraz otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                                 

o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                                
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. (Ps 63                               
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Ciebie, mój Boże, pragnie moja 
dusza (Ps 63)  [z:Ks. Edward Staniek, „Nie myślisz o tym, co Boże”]. 
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1. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

Również jutro, 4 września, dzieci i młodzież oficjalnie rozpoczynają nowy rok 
szkolny 2017/2018:                        
- o g. 9.00 swoją Mszę św. ma młodzież „Kopernika” oraz gimnazjaliści                                
z Gimn.Nr.50 ,                                                        
- o g. 10.00 Gimnazjum  im. Ks. Piotra Skargi (KZE),                                
- o g. 11.00 młodzież z „Kasprzaka”,                                               
- o g. 16.00 dzieci ze Szkoły Podst. KZE. 

2. W  tym  tygodniu I czwartek m-ca.  O g. 15.00 wystawieniem Najśw. Sakr. 
rozpocznie się adoracja w intencji Kościoła Św. i kapłanów. Adoracja potrwa do 
Mszy św. wieczornej.                                                    
3. W  piątek, 8 września, Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP                            
(zwane świętem MB. Siewnej). Msze św. jak w dzień powszedni.   
 Również tego dnia przed południem o g. 10.00 dzieci ze Szk. Podst.,                      
a o 12.00 młodzież z Gimnazjum Nr 46  Mszą św. rozpoczną nowy rok szkolny.                      
4. Od  dziś  wracamy do porządku Mszy św. i nabożeństw,  jaki obowiązuje                        
w ciągu  roku.  Wraca  Msza św.  o g.12.30,  podczas której w II i IV niedziele 
odbywać się będą chrzty św. Jest  już  również  nasza parafialna gazetka. 
KALENDARIUM:                                
01. IX. – minęła 78 rocznica napaści Niemiec na naszą Ojczyznę i wybuchu II wojny światowej  - 
Cześć Pamięci Obrońcom Naszej Ojczyzny                                   
04. IX. – pn. – I-y Dzień szkoły                           
05. IX. – wt. – Wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty - [26 VII.1910 – 5 .IX. 1997]  – założycielki 
zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatki Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla.                
07. IX. – czw. – I-y czwartek miesiąca;                                    

08. IX. – pt. - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - Narodziła się, by stać się 

Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Bożego Syna. Wybrana przez Boga, niepokalana, 
nieskażona grzechem pierworodnym. Pomimo tak wielkich łask Maryja musiała bardzo 
wiele wycierpieć. Jej wiara okazała się jednak niewzruszona. Wypełniła wszystko, czego 
Bóg od Niej oczekiwał.                                   
Z radością obchodzimy dziś 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. [Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” 
wrzesień 2007, s. 35]. 


