
Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami (Ps 25)                             

UZUPEŁNIJ: 1. Któryż z tych … synów spełnił wolę ojca? 2.  Pewien 

człowiek zwrócił się do … syna 3. Drugi syn spełnił wolę …                                     
4. Niesprawiedliwym brak „serdecznego współczucia”  i pokory …    5. Jezus powiedział 
do arcykapłanów i … ludu: Co myślicie? 6.  „… bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli” 7. … zaś i nierządnice uwierzyli Janowi               
8. Starszy syn odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie … 9.  Jezus powiedział „Moje … 
słuchają mojego głosu” 10. Drugi syn … się i poszedł  11.  Nawet najgorszy może, 
odstępując od swoich grzechów, wejść do … Bożego. 

Mówimy, że piekło jest 
wybrukowane dobrymi chęciami. 
To, że chcemy iść za Jezusem,               
to jeszcze za mało. Trzeba wciąż 
zdobywać się na wysiłek. 
Rozpoczynać stale na nowo 
wspólna drogę z Jezusem. 
Żałować za każdą niewierność. 
Niebo jest wybrukowane 
codziennymi wysiłkami. Ten, który 
powiedział: „Idę Panie” – nie 
poszedł. Miał tylko dobre chęci. 
Drugi powiedział: „nie chcę” – 
opamiętał się jednak i poszedł. – 

Czy nie zastanawia nas, że właśnie „nieposłuszny” spełnił wolę Bożą? – Jak często nam, 
wychowanym w świętej wierze, tak łatwo powiedzieć: „wierzę w Boga”’ „jestem wierzący”, 
„idę do kościoła”. Nieraz patrzymy z góry na niewierzących, ponieważ nie potrafią 
powiedzieć: „wierzymy”, nawet oświadczają, że nie chcą wierzyć. Tymczasem z biegiem 
lat, wspomożeni łaską Bożą, przez własny trud poszukiwań idą do Boga i mogą być 
jeszcze bliżej Niego niż my.   [z: Kalendarz z księdzem Twardowskim 2014, wybór tekstów i opr. 
M. Grzybowski].  
* „…Kiedyś nie mogłam wejść na schody...postawiłam nóżkę na stopniu... i...ani 

rusz dalej, wspinałam się, podnosiłam główkę, a schody takie ogromne...      –  <<Mamo>> 
!  i kiedy mama po mnie zeszła, zarzuciłam  jej rączki na szyję i zawołałam – <<Mamusiu, 
tak Cię kocham>>... A kiedy coś ‘spsociłam’ – biegłam pośpiesznie przepraszać                        
z żalem:… Tatusiu, gdzie ty jesteś? Nie gniewaj się>> !, a potem, przytulona do jego 
serca: pytałam : - <<Tatusiu, już się nie gniewasz ? ani troszeczkę? Powiedz. Tatusiu>>! -  
…                     - Kiedyś  zapytałam Mamę : << czy ja pójdę do Nieba >> – Tak, jak 
będziesz bardzo grzeczna... - <<A jeśli nie będę grzeczna, to pójdę do piekła? - Już wiem 
dobrze, co zrobię! Ty pójdziesz do Nieba, a ja się do Ciebie mocno przytulę  i Ty 
przyciśniesz mnie mocno. Cóż Pan Bóg zrobi, aby mnie od Ciebie odłączyć?>>” … [Kwiaty 
mówią. Życiorys św. Teresy z Lisieux na podstawie >Dziejów Duszy< Marii Kączkowskiej].   
 
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę, by nie być człowiekiem próżnym                          

i zakłamanym, ale prawdziwym, żyjącym  w prawdzie rzeczywistości i Ewangelii … 
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Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną  (J 10, 27);  
     Mt 21, 28-32                                         

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Co myślicie? Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. 
Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo 
powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych 
dwóch spełnił wolę ojca?" Mówią Mu: "Ten drugi". Wtedy Jezus rzekł do nich: "Zaprawdę, 
powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli 
mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście 
się, żeby mu uwierzyć".                                                           
Chrystus przyjął postać sługi... On przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz żeby służyć             
i oddać życie za wszystkich. Chrystus był posłuszny Ojcu zawsze i we wszystkim aż do 
śmierci - i to śmierci krzyżowej. Wypełniamy wolę Ojca przez posłuszeństwo wierze, żyjąc 
prawdą Chrystusową - bo prawda jest w Chrystusie - jako że On przyszedł na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie, która zbawia i wyzwala na wieki, czyniąc nas prawdziwie 
wolnymi synami Bożymi, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, zrodzonymi                
z Ducha i prowadzonymi przez Ducha. Prawdziwe posłuszeństwo to słuchanie Słowa                   
i życie nim. [z komentarza ks. Błażeja Węgrzyna];  

 

• Papież Franciszek: “… Aby wyjść lepszymi z kryzysu takiego, jak obecny …  każdy 

z nas jest wezwany do podjęcia swojej cząstki odpowiedzialności … Musimy 
zareagować nie tylko jako poszczególne osoby, ale także wychodzący z naszej grupy, 

roli, jaką odgrywamy w społeczeństwie, naszych zasad, a jeśli jesteśmy wierzącymi - 
naszej wiary w Boga. Często jednak wiele osób nie może uczestniczyć w odbudowie 
dobra wspólnego, ponieważ są usuwane na margines, wykluczane lub pomijane. Pewne 
grupy społeczne nie są w stanie wnieść swego wkładu do dobra wspólnego, ponieważ są 
przytłamszone ekonomicznie lub politycznie… Istotnie nie ma prawdziwej solidarności bez 
zaangażowania społecznego, bez wkładu instytucji pośredniczących: bez wkładu rodzin, 
bez wkładu stowarzyszeń, bez wkładu spółdzielni, małych przedsiębiorstw, instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy winni wnieść swój wkład, wszyscy… Budujmy 
przyszłość, w której wymiar lokalny i globalny wzajemnie się ubogacają, gdzie każdy może 
wnieść swój udział, każdy powinien wnieść wkład swej kultury, swojej filozofii, swojej 
mentalności, gdzie może rozkwitać piękno i bogactwo mniejszych grup, także grup 
odrzuconych, bo jest w nich również piękno, i gdzie ci, którzy mają więcej angażują się, 
aby służyć i dawać więcej tym, którzy mają mniej.    [Watykan, 23 września 2020 r.];                      

• św. Jan Paweł II  - Ubodzy duchem – to ci, którzy najbardziej są otwarci ku Bogu … 

żyjący w świadomości obdarowania przez Boga wszystkim. Doceniający każde dobro. 
Stale wdzięczni, bez przerwy powtarzający: „wszystko jest łaską” … (L’Osservatore Romano 
8/1980). 
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można,        

bo słowa okazały się kłamliwe – pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii. [Kromka Chleba, 
Poznań-Wa-wa 1977, IX 26].                                                                                     

Kontempluj Słowo Boże  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?"  – Ciągle spotykamy się z pozorami, kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia … 

Takie cnoty jak honor, odpowiedzialność, szczerość - straciły jakby rację bytu … Wydaje 
się, że można powiedzieć i obiecać co się chce, bo to i tak nie pociąga za sobą żadnych 
dalszych konsekwencji, a na dziś może być opłacalne. W ten sposób burzy się stopniowo 
fundament społecznego życia, jakim jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. … -  
Właśnie taką postawę zaprezentował wobec ojca pierwszy syn: "Idę, Panie, już biegnę!" 
Co go to kosztowało? Oczywiście nic, a jakie pozytywne wrażenie wywarł na ojcu…                           
- Co innego drugi syn. … ale szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na opamiętanie. … 
Czynem naprawił to, co zepsuł nieopatrznym słowem. Czy imponuje mi taka postawa?  -  
A mnie, czy trudno jest przyznać się do błędu, i czy staram się później go naprawić?                            
- Czy z rezerwą i ostrożnością traktuję słowne deklaracje? …  Czy patrzę bardziej na to, 
co człowiek robi i dopiero w tym kontekście słucham tego, co mówi. - Czy też zachwycają 
mnie hasła i obietnice … często bez pokrycia … Drzewo poznaje się przecież                                    
po owocach, a nie po szumie liści. W tym względzie nie można być naiwnym. I po drugie: 
bardzo ważne pytanie – czy  jestem cierpliwy(-a)? ... - Każdemu zdarza się nieraz 
popełniać błędy, upadać, ale człowiek zawsze może powstać. Czy nie osądzam 
przedwcześnie ? – Po trzecie: nie ma takiej sytuacji, której nie dałoby się poprawić i nie 
ma takiego grzechu, który nie byłby wybaczony. Każdy moment jest dobry, by się 
nawrócić, zmienić życie i zacząć od początku. Bóg tylko na to czeka… Na mnie też.  
 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:      
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości … (Ps 25)                                              
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem … To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Boże i Zbawco, w Tobie mam 
nadzieję. (Ps 25) Kalendarium: 
29 IX 2020 – wt. – Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - …Anioł to 

inaczej „zwiastun”, czyli „sługa i wysłannik Boga”. Podobnie jak my, ludzie, posiada rozum 
i wolę, więc jest osobą i może podejmować decyzje moralne (zob. KKK 329n). …. Inaczej 
niż z ludźmi, z istotami duchowymi nie spotykamy się bezpośrednio, ale poprzez 
wydarzenia i nasze poruszenia wewnętrzne…i co istotne: Aniołowie traktują nas jak 
swoich – jak braci; … [z komentarza ks. Błażeja Węgrzyna];                                  

01. X. – czw. – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła  – 

(1873-1897), zwana Małą Tereską - karmelitanka bosa z Lisieux.  W stulecie śmierci, 
została ogłoszona doktorem Kościoła. Uczy nas „małej drogi” dziecka Bożego, które 
bezgranicznie  ufa miłości Boga w każdej sytuacji swojej codzienności …                                   
02 X 2020 – pt. – Wsp.  świętych Aniołów Stróżów- zawsze nam asystują, byśmy 

dobrze wybierali i żyli w zgodzie z przymierzem: „Życie ludzie od początku aż do śmierci 
jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. … Każdy wierny ma anioła jako 
nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie. Już na ziemi życie chrześcijańskie 
uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych       
w Bogu” (KKK 336); [z komentarza ks. Błażeja Węgrzyna];                        
                             

                 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…   
     27 WRZEŚNIA 2020            .                  
                 XXVI niedziela zwykła 

1. Jak słyszeliśmy, przed kościołem po każdej Mszy św. jest zbiórka ofiar                        
do puszki. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie. 
2. Jutro, 28 września, po raz kolejny od jedenastu już lat, organizowana jest 
akcja: „Iskra do Nieba”. Ma ona na celu gromadzenie się o godz. 15.00 
czasu lokalnego w różnych miejscach świata, aby wspólnie odmówić 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W Warszawie również w kilku miejscach                         
w zeszłych latach prowadzona była ta akcja.  
W tym roku po raz kolejny pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia          
do zebrania się na terenie przykościelnym obok Krzyża misyjnego (przed kościołem) na 
wspólną „Koronkę”. Do akcji zachęca nas również nasz Arcypasterz. Oczekujemy też na 
Ciebie, aby razem modlić się w tym roku szczególnie za Kapłanów, o jedność w Kościele 
Powszechnym oraz w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny i rządzących, a nade wszystko 
o ustanie epidemii w Polsce i na świecie, a także o pokój na świecie.                                   
Rozpoczęcie modlitwy  o godz. 15.00. Serdecznie już dziś  zapraszamy! 
3. We wtorek i środę Mszą św. o g. 18.00 rozpoczną swoje spotkania przed 
bierzmowaniem grupy przyjmujące sakr. bierzmowania w tym roku. Kontynuacja 
spotkania po Mszy św. w Sali parafialnej.  
4. W czwartek rozpoczyna się m-c październik, a więc i nabożeństwa 
różańcowe, które będą codziennie  o godz. 17.15. 
5. W piątek, 2 października jest obchodzony w Polsce Dzień Pamięci                                
o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.                                            
Tego dnia Kościół oddaje cześć naszym Św. Aniołom Stróżom. 
6. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy będzie bezpośrednio                             
po Różańcu. 
7. W tym tygodniu przypadają również: I czwartek, I piątek i I sobota m-ca                                         
W czwartek o g. 15.00 Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. 
kapłanów i Kościoła św. W piątek Msze św. o Sercu Pana Jezusa o 7.30 i 18.00, 
a dla dzieci o 17.00. Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. W piątek 
Różaniec będzie po Mszy św. dla dzieci. W sobotę Msza św. o Niepokalanym 
Sercu Maryi o 7.30. 
8. W następną niedzielę, podczas Mszy św. dla dzieci o g. 11.00 będzie 
poświęcenie różańców dla dzieci i wszystkich innych wiernych. 
9. Dzielimy się z Wami, Kochani, radosną informacją, że po wielu latach starań 
udało się nam pozyskać relikwie naszego Patrona Św. Stanisława Biskupa. 
Relikwie zostaną odebrane 10.10 z Katedry Wawelskiej od sarkofagu                    
Św. Stanisława. - W związku z tym w przyszłą niedzielę, 4 października, 
zorganizujemy przed kościołem zbiórkę ofiar do puszki, aby jak największa liczba 
wiernych miała swój osobisty wkład w sprowadzeniu, odbiorze i przygotowaniu 
godnego relikwiarza dla naszego świętego Patrona.  
 
 


