
 Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie (Ps 15)                             
Uzupełnij:  1. Jezus rzekł: Słuchajcie Mnie … i zrozumiejcie  2.  Niektórzy z uczniów 

Jezusa brali … nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami  3. Jezus cytował słowa  … 
Izajasza  4. „Zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby … Jego stworzeń”.                     
5.  Nie wolno uchylać Przykazań …  6.  To zło, które z wnętrza … - czyni człowieka 
nieczystym. 7. „Ten lud czci Mnie …, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie”.                               
8. Nie wystarczy trzymać się (przestrzegać) tylko ludzkiej …   9. Nic nie wchodzi                     
z zewnątrz w …, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z niego, to czyni go 
nieczystym. 10. Z serca … pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. 11. Nakazy tradycji wynosili ponad Boże przykazania, prawo ponad miłość. 

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, a brudni wewnętrznie. To trzymający się przepisów faryzeusze. – Naród żydowski, 
świadomy swego wybrania, czując swoja niegodność stale się oczyszczał, mówił o obmyciach, 
kąpielach rytualnych. W przepisach było coś ze świętej tęsknoty za tym, by być całkowicie czystym 
przed Panem Bogiem.               [x J. Twardowski]. 
 Skończyły się wakacje. Polecamy Waszym modlitwom wszystkich, którzy wracają z letniego 
wypoczynku  i błogosławimy Wam na nowy rok szkolny                          
 Ludziom pobożnym ciało tak często przeszkadza w szczęściu … a jednak jakie zasługi ma to ludzkie 
ciało! – Tyle razy budzi się wcześnie, żebyśmy zdążyli do kościoła! – Tyle razy wyrzeka się snu                     
i spoczynku, żebyśmy wykończyli jakąś pracę! – Tyle razy klęczy, żebyśmy mogli modlić się! - … Jest 
takie wrażliwe i delikatne! Dźwiga ciężary, paczki, walizki, żeby cały dom utrzymać! - Jest takie 
pokorne jak wół roboczy. Właściwie to dusza jest brudna … Przecież Pan Jezus powiedział, ze 
brudne są w nas myśli i pragnienia …Ciało jest naszym człowieczeństwem i nie wpuszczą nas do 
nieba na stałe bez naszego ciała… przemienionego przez cud zmartwychwstania …[x Jan T.i].  

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę, aby słuchać Słowa Bożego z miłością                         

i pragnieniem,  aby trafiało także do innych  oraz za wszystkie dzieci, które muszą brać udział                   
w wojnie … 
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Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego 

stworzeń Jk 1, 18         Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23                                                   

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.                   
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi 
rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, 
jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak 
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą 
nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, 
obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest 
ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście 
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji". Potem przywołał znowu tłum do siebie 
i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz                     
w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni 
człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka 
nieczystym".                                                      
Na czym polega prawdziwa religijność? Czy wystarczy przychodzić do kościoła, przyjmować 
sakramenty, znać podstawowe prawdy wiary? … Kto z nas jednak potrafi tak żyć, opierając się tylko 
na własnych siłach? Widząc swoją ludzką słabość, szczerze módlmy się do Boga, aby On sam 
umacniał w nas to, co dobre, i troskliwie strzegł tego, co umocnił. [M. Majdan, Oremus IX 03, s. 136]; 

 Franciszek - Wypraszajcie pokój dla waszych rodzin, Ojczyzny, Europy i całego świata.– 

… [powiedział Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas audiencji ogólnej 29 

08.2018.]. -   Ktoś może zapytać: czy można wziąć na siebie imię Boga w sposób 
obłudny, jako formalność, nadaremno? Odpowiedź jest niestety pozytywna: tak, 
jest to możliwe. Można przeżywać fałszywą relację z Bogiem. Jezus mówią to o 
uczonych w Prawie, którzy czynili różne rzeczy, ale nie to, czego chciał Bóg. 
Mówili o Bogu, ale nie wypełniali woli Bożej. Rada jaką daje Jezus jest następująca: 
„Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie” (Mt 

23,3). Można zatem przeżywać fałszywą relację z Bogiem, tak jak ci ludzie…  Wszakże do 
dnia, kiedy nie zaryzykujemy naszego życia z Panem, dotykając namacalnie, że w Nim 
znajduje się życie, czynimy jedynie teorie….To jest chrześcijaństwo, które dotyka serc – 
spotkanie z Bogiem w prawdzie. … Jeśli nasze konkretne życie ukazuje imię Boga, to 
widzimy, jak piękny jest chrzest i jak wielkim darem jest Eucharystia! Jak wspaniała jest 
jedność między naszym ciałem, a Ciałem Chrystusa, Chrystus w nas a my w Nim! To nie 
jest obłuda, to prawda. To nie jest mówienie czy modlitwa jak papuga. To jest modlitwa 
sercem, miłowanie Pana… Każdy może przyzywać świętego imienia Pana, który jest 
miłością wierną i miłosierną, w każdej sytuacji, w jakiej się znajduje. Bóg nigdy nie powie 
„nie” sercu, które szczerze Go przyzywa…Zadanie domowe: nauczyć dzieci właściwego 
czynienia znaku krzyża. Czy tego dokonacie?  – [Audiencja ogólna w auli Pawła VI - 22. 08 
2018]       
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Jan Paweł II  - „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś tylko 

doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów  i miar swojej 
własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością,                 
ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa.” [Veritatis Splendor,8.]                            
Stefan Kardynał Wyszyński –  Nie lękajmy się o Kościół, że gdy za bardzo wejdzie w życie 
ludzkie, to się trochę przybrudzi. To jest Kościół grzeszników i świętych, Kościół pszenicy                         

i kąkolu, Kościół wprawdzie Boży, ale – ludzki.(Kromka Chleba, wrzesień -.6).  
 WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI - Na początku nowego roku szkolnego,                 

w dniach od 9 do 15 września, będziemy przeżywać VIII Tydzień Wychowania. 

Niech to będzie czas naszej wspólnej refleksji…Jego tematyka będzie 
nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. 

Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.                   

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ku ludzkiemu wnętrzu. Przytacza 
skargę Boga zawartą w Księdze Proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz 
sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mk 7, 6). Przypomina też, że dla naszego zbawienia 
decydujące są nie zewnętrzne okoliczności, ale to, co pochodzi z ludzkiego wnętrza. 
Życiowe decyzje … - Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie 
da się iść kilkoma naraz… Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: 
Wybór drogi …  W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek 
pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha 
tego świata lub z ducha diabła?”. Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: 
„Jedynym jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania 
lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić” (Adhort. Gaudete 

et exsultate 166). …- Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest 
Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc najwłaściwszym 
Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. …tylko Bóg potrafi dać 
prawdziwą odpowiedź. (…) Powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma 
Świętego … [z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski – VIII Tydz. Wych. 2018 

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?" – To miał być świąteczny, szabatowy posiłek. Wiemy, że dobra atmosfera przy 

stole jest tak samo ważna jak jakość podawanych potraw a może nawet ważniejsza.                      
W „domu pewnego przywódcy faryzeuszy” …– cieniem na atmosferę przy stole kładła się 
postawa współbiesiadników. Ewangelista zapisał, że „oni Go śledzili”. Pan Jezus jednak 
się nie wycofał, nie odszedł od stołu. Sam też poczynił obserwacje, które sprowokowały 
Go, do opowiedzenia przypowieści. - Czy ja dbam o atmosferę przy stole na co dzień i od 
święta? Czy przy stole nie zachowuję się jak szpieg czy też agent obcego wywiadu?                   
Czy ludzie, którzy w mojej obecności spożywają posiłek, mogą to uczynić w spokoju a do 
tego mają szanse nawiązania relacji, interesującej, towarzyskiej rozmowy, także ze mną? 
Czy dbam o dobrą atmosferę wszędzie tam, gdzie spotykam się, pracuję, odpoczywam, 
jestem z moimi bliźnimi?  -  Opowiedziana przez Pana przypowieść dotyczy ważnych                          
w życiu postaw, cnót: skromności i pokory. …  - Czy w moich życiu nie są obce mi 
postawy skromności i pokory, i to nie tylko przy stole? -  III. Oratio: Teraz ty mów do 
Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,  które rodzi w tobie 
słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 
(Ps 15) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla 
siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto 
tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. (Ps 15)   [wg opr. ks. R. Stankiewicz SDS]      

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   

         XXII Niedziela zwykła –                 
02 WRZEŚNIA 2018r. 

1. Dziś niedziela adoracyjna. Po sumie wystawienie Najśw. Sakr. do 

publicznej adoracji. O godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego. Adorację zakończy 
wspólne nabożeństwo adoracyjne o g. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                       
2. Jutro I poniedziałek m-ca. O godz. 7.30 Msza św. zbiorowa za zmarłych.                       
Również jutro, 3 września, dzieci i młodzież oficjalnie rozpoczynają nowy rok szkolny 

2017/2018:                                            
• o g.  9.00 swoją Mszę św. ma młodzież „Kopernika” oraz Gimn. Nr.50                                         
• o g. 10.00 Gimnazjum  im. Ks. Piotra Skargi (KZE),                                                
• o g. 11.00 młodzież z „Kasprzaka” i Gimn. nr 46,                                                       
• o g. 16.00 dzieci ze Szkoły Podst. KZE.                                           
3. 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. 
4. W piątek przypada I piątek m-ca. Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci) 

i 18.00. Spowiedź św. od 6.30 rano i popołudniu od 16.30.                                    
•  o g. 10.00 i 12.00 Mszą św. rozpoczną rok szk. dzieci z naszych Szkół Podst. 132 
i 387. 5. W sobotę, 8 września, Kościół obchodzi święto Narodzenia NMP (zwane 
świętem MB. Siewnej). Msze św. jak w dzień powszedni. Zachęcamy do uczczenia 

„urodzin” Matki Bożej o godz. 7.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.                                  
6. 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.                                     
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Są już wrześniowe miesięczniki.                 
8. Zapraszamy na poranną modlitwę kościoła – Jutrznię codziennie od poniedziałku do 

piątku o godzinie 7.00  Ofiarujmy tę modlitwę szczególnie w intencji naszej ojczyzny i Ojca 
Świętego Franciszka                                                     
9. W każdą niedziele o godzinie 6. 40 zapraszamy również na wspólną modlitwę Godzinek 

-  zawierzając nasze rodziny parafialne Matce Bożej.   

       KALENDARIUM                                                                   
01. IX. – sb. – 79 rocznica napaści Niemiec na naszą Ojczyznę i wybuchu II wojny 

światowej  - Cześć Pamięci Obrońcom Naszej Ojczyzny                                                            
03. IX. – pn. – I-y Dzień szkoły                                                        

03. IX. – wt. – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła  - (540-604) porzucił 
zaszczyty i podjął życie mnisze. Swoje posiadłości zamienił na klasztory. Surowe życie i medytacja 
nad słowem Bożym stały się, jak się później okazało, przygotowaniem do wielkiej misji 
odpowiedzialności za cały Kościół. Będąc papieżem niósł w świat nadzieję płynącą z Ewangelii. 
Reformował struktury Kościoła, napisał księgę „Reguły pasterskiej” …           
05. IX. – czw. – Wsp. bł. Matki Teresy z Kalkuty - [26 VII.1910 – 5 .IX. 1997]  – założycielki 
zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatki Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody Nobla.                
06. IX. – pt. – I-y piątek miesiąca  - 07. IX. – sb. – I-a sobota miesiąca -                                  

08 IX – sb. – Święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny - Dzień narodzin Matki 
Bożej był 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 i modląc się o obfitość plonów. Na 
początku nowego roku nauki oddajmy w ręce Najświętszej Matki wszystkie nasze 
zamierzenia, plany i prośmy, aby wszystko prowadziła zgodnie  z wolą swego Boskiego 

Syna. 


