Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem
Ty, Boże, nie gardzisz (Ps 51)
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.
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tacy wodę i chleb, aby nas wzmacniać w udrękach. Przychodzą jak w Ogrodzie Oliwnym
z pomocą. Cala zaś ludzkość jest biedną, nieszczęśliwą, ale odnalezioną owieczką.
Jakie to niezwykle: umieć tak przebaczyć, by nie wypominać winy. Ojciec, kiedy
czekał na syna grzesznika, wybiegł na górę. Wybiegł pierwszy. Wyciągnął ręce, aby
pokazać, że nie ma kija, tylko serce. Tak przebaczył synowi, że niczego mu nie
wypomniał. … – Przebaczenie, z jakim spotykamy się tylko na spowiedzi świętej,
do której przychodzimy nie sami. To Bóg nas oświecił, przygarnął. Potem przebaczył
i zapomniał. Obdarował nas jeszcze komunią świętą. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,
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wyd.: W drodze 2005, s. 253 i 257].

* 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 [x J. Twardowski,
W świetle Ewangelii, 2005, s. 307]
MOJE POSTANOWIENIE:
Pomodlę się o łaskę stania się dobrym chrześcijaninem …
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Okaż Twemu słudze światło swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw . (Ps 119,135);
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. …
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.

Ojciec Św. Franciszek - „Rozeznanie to pomoc w rozpoznawaniu znaków, za pomocą
których Pan pozwala się spotkać w sytuacjach nieoczekiwanych, nawet bolesnych...
Może z nich powstać spotkanie zmieniające życie na zawsze” –
„…Tego musimy się nauczyć: słuchać własnego serca: aby wiedzieć,
co się dzieje, jaką podjąć decyzję, dokonać oceny sytuacji, trzeba słuchać
własnego serca. Słuchamy telewizji, radia, telefonu komórkowego, jesteśmy
mistrzami w słuchaniu, ale pytam was: czy umiecie słuchać swojego serca?
Czy zatrzymujesz się i mówisz: „Ale jak to jest z moim sercem? Czy jest
zadowolone, czy jest smutne, czy czegoś szuka?”. Aby podejmować dobre decyzje
trzeba słuchać swojego serca. (z cyklu katechez o rozeznawaniu, Audiencja ogólna na placu
św. Piotra., 07. 09.2022);.

Św. 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].
Bł. 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)].
WYCHOWYWAĆ DO WARTOŚCI - Przeżywamy XII Tydzień Wychowania pod hasłem
„„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 1, 38).
Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa,
wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i
młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku….
Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do
odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.
(https://tydzienwychowania.pl/materialy/xii-tydzien-wychowania-2022/)…

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?" … 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 … - A czy 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
i 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, które rodzi w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Zmiłuj się nade
mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość (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)
[z: x E. Staniek, http://mateusz.pl/czytania/2013/20130915.htm].
KALENDARIUM cd.:
15. IX. – czw. – Święto Matki Bożej 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. – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
Kartaginy - żyli w III wieku, w czasie prześladowań chrześcijan… Obaj odmówili oddania czci
cesarzowi. Ich wierność Bogu w Trójcy Jedynemu była przyczyną poniesienia męczeńskiej śmierci…
17. IX. – sb. – 83 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939r - Gdy Polska
nadal walczyła przeciw hitlerowskim Niemcom. Cios w Plecy.- 17 września 1939 niemieccy naziści
i rosyjscy komuniści wspólnie rozpoczęli eksterminację narodu polskiego …- tyle lat zmagań
o prawdę o zbrodni katyńskiej. Władze polskie od razu podjęły poszukiwania… Gen. Wł. Sikorski w
czasie wizyty na Kremlu 3 grudnia 1941 r., w obecności gen. Wł. Andersa i komisarza Mołotowa,
usłyszał od Stalina, że polscy oficerowie "uciekli do Mandżurii". [z: http://dzieje.pl/aktualnosci/oklamstwie-katynskim-w-74-rocznice-agresji-zwiazku-sowieckiego-na-polske] – „Nie wolno nam
przechodzić obojętnie obok prób zakłamywania historii. … Jesteśmy to winni tym, którzy cierpieli i ginęli
podczas wojny” - Prezydent Lech Kaczyński].
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1. W dniu dzisiejszym, jak w każdą II niedzielę m-ca, po każdej Mszy św. Zespół Caritas
kwestuje przed kościołem na cele dobroczynności naszej parafii. Jest to jedyna forma
pozyskiwania środków przez zespół Caritas. Ile zostaje zebrane, na tyle możemy pomagać.
Wesprzyjmy tę pomoc naszymi ofiarami! Za każdy grosz i gest wsparcia składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”
Również dziś o g. 16.30 spotkanie członków Żywego Różańca w Sali parafialnej. Po nim
ogólne nabożeństwo różańcowe w kościele o g. 17.30. Zapraszamy do uczestnictwa.
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele polskim XII Tydzień Wychowania pod
hasłem: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). 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.
3. W środę, 14 września, Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża św. Jest to
również europejski Dzień Modlitw za Ukrainę. W czwartek, 15 września, oddajemy
cześć Matce Bożej Bolesnej.
4. W czwartek, 15 września, w Sali parafialnej, o g. 18.30 spotkanie dla kandydatów
rozpoczynających przygotowanie do Bierzmowania, a o g. 19.00 dla kandydatów
kontynuujących przygotowanie rozpoczęte w zeszłym roku. Natomiast w piątek, 16.09. o g.
17.00 spotkanie dla ministrantów i tych nowych kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć
swoją służbę przy Ołtarzu
5. Za tydzień, 18 września, o godz. 11.00 z Pl. Zamkowego wyruszy Narodowy Marsz
dla Życia i Rodziny pod hasłem: „I ślubuję Ci!”. Rozpoczęcie koncertem Arki Noego.
Marsz zakończy Msza św. w Bazylice Św. Krzyża o g. 13.00. Do udziału zapraszają
metropolita warszawski Kard. Nycz i Biskup Warszawsko-praski Romuald Kamiński.
6. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
na nowennę, która jest w każdą środę o g. 17.50. Z tego co widzimy obecnie,
to nie ma chętnych, którzy mieliby o co prosić i za co dziękować Matce Bożej.
7. Rodzice dzieci komunijnych ze SP 132 proszeni są o zgłaszanie się do Siostry Faustyny
w celu pobrania deklaracji przed I Kom. Św.
8. W przyszłą niedzielę o g. 16.00 będzie pierwsza Msza św. inicjacji eucharystycznej
dla dzieci komunijnych ze SP 387.
9. Zwracamy się z serdeczną zachętą do nabywania i lektury prasy katolickiej.
W naszym kościele prasa wyłożona jest w stałym miejscu, na specjalnym regale,
przy ołtarzu św. Teresy.
KALENDARIUM
12. IX. – pn. – Najświętsze Imię Maryi - Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy
od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
13. IX. – wt. – wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora kościoła - (349-407) najwybitniejszy kaznodzieja swoich czasów, na Jego kazania ściągały tłumy; jest wzorem wypełnienia
słowa Bożego, wzywającego nas dzisiaj do miłości, modlitwy i wdzięczności. Biskup Konstantynopola.
Działał charytatywnie, dbał o piękno liturgii. Prześladowany ze strony cesarskiego dworu, zachowywał
spokój ducha. Umarł na wygnaniu ze słowami: Bogu za wszystko dzięki!
14. IX. – śr. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Cesarz Konstantyn w 355 r. wybudował na
Kalwarii bazylikę, w której złożył odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji
obchodzony jest właśnie jako święto Podwyższenia Krzyża… Z nadzieją patrzymy na narzędzie
naszego zbawienia: to na nim nieskończona miłość Boga okazała się silniejsza niż wszelka
niegodziwość diabła.

