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EWANGELIA (Łk 15, 1-10 - krótsza)

Dobrej
Nowiny

Pan Bóg w Starym Testamencie wydaje
się może wielki i wspaniały, ale też groźny,
odległy i ponad wszystko sprawiedliwy.
I dzisiaj w pierwszym czytaniu widzimy,
jak Mojżesz staje twarzą w twarz z tym
właśnie „groźnym” Bogiem i słyszy, że
lud, który wyprowadził z ziemi egipskiej
sprzeniewierzył się. „Widzę, że lud ten
jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi,
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę
ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim
ludem”. I co robi Mojżesz? Ujmuje się
za swoim ludem. I wydaje się, że właśnie
to wstawiennictwo Mojżesza obłaskawiło „groźnego” Boga. Pan Bóg nie jest
groźny, nie jest surowy, ale wystawia nas
często na próbę. Powierzył nam swój lud, nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, którzy codziennie
stają na naszej drodze. I zaraz potem przedstawił
wszystkie powody, dla których ten lud do niczego
się nie nadaje. I sprawdza jaka jest nasza reakcja.
A prawidłowa jest taka jak Mojżesza. „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?” No właśnie, kto? O
ile łatwiej byłoby być we wspólnocie ludzi świętych,
a nie ciągle biegać po manowcach. A Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy mieli czas i serce dla tych, którzy
są daleko, którzy są zbuntowani, zadają niewygodne
pytania, zgubili drogę do Kościoła. I prawdziwy pasterz nie mówi „P
nie wymień
mi ten lud, bo z tym nic nie zrobię”. Prawdziwy pasterz mówi „nie chcę innego ludu, bo Ty właśnie
ten dla mnie wybrałeś”. „Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.”
Justyna Zienkowicz

Radość
z nawrócenia
grzesznika
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «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
domu i nie szuka starannie, 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 nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który
się nawraca».
EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień
12.09.
„Miłość spala człowieka, jeśli
on nie pochwyci upragnionego celu, i dlatego idzie on za jej
porywem, a nie tam, gdzie powinien. Miłość rodzi pragnienie,
rozpala się pożądaniem i namiętnie zmierza ku ten, czego jeszcze
nie posiada.”
św. Piotr Chryzolog
13.09.
„Kościół nie jest teatrem, w którym byśmy słuchali tego, co nam
sprawia przyjemność. Powinniśmy z jego progów wychodzić
umocnieni, niosąc w sercu wielkie i ważne korzyści.”
św. Jan Chryzostom
14.09.
„(…) musimy zwracać się ku
Krzyżowi Jezusa, tak jak zwracali się ku niemu apostołowie,
męczennicy, święci, nauczyciele,
świadkowie. W krzyżu bowiem
znajdziemy siłę i zbawienie,
a w miłości Chrystusa nie ma życia bez cierpienia.”
św. Jan XXIII

15.09.
„Żołądkowi
zaszkodziłoby,
gdyby był zawsze pełny lub zawsze pusty, duszy zaszkodziłoby, gdyby ciało żyło zawsze
w przyjemnościach.”
św. Hildegarda z Bingen
16.09.
„Nie może mieć Boga za swego Ojca ten, kto nie ma Kościoła za swą matkę.”
św. Cyprian
17.09.
„Za regułę życia mojego wziąłem zasadę św. Franciszka
Salezego, by o nic nie prosić
i niczego nie odmawiać. Ile
razy odstąpiłem od tej zasady
w życiu, zawsze mi się nie wiodło.”
św. Zygmunt Szczęsny Feliński
18.09.
„Szczęście ludzi jest podobne
do fal rzeźbionych przez przód
okrętu, które natychmiast po
jego przejściu giną.”
św. Stanisław Kostka

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: 1 Kor 11, 17-26. 33; Łk 7, 1-10
Wtorek: 1 Kor 12, 12-14.27-31a; Łk 7, 11-17
Środa: Lb 21, 4-9; J 3, 13-17
Czwartek: Hbr 5, 7-9; J 19, 25-27
Piątek: 1 Kor 15, 12-20; Łk 8, 1-3
Sobota: 1 Kor 15, 35-37. 42-49; Łk 8, 4-15

Dwudziesta Czwarta Niedziela zwykła
PIERWSZE CZYTANIE (Wj 32, 7-11. 13-14)
Bóg przebacza grzesznemu ludowi
Czytanie z Księgi Wyjściaz

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się
lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej”». I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza:
«Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi,
aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem». Mojżesz jednak zaczął usilnie
błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie
gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś
2
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z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na
Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś
na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo
wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię,
o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na
wieki”». Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać
na swój lud.
PSALM RESPONSORYJNY(Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19)
Refren: Wstanę i wrócę do mojego ojca.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
RUGIE CZYTANIE (1 Tm 1, 12-17)
Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła
do Tymoteusza
Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę
i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem
z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie
Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie,
że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród
których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to,
by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie
wieczne. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu,
Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Kor 5, 19)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

„Ugandyjczycy potrafią się
cieszyć «z niczego». Mają
mniej, ale zawsze uciecha jest
duża. Czasem dzień wyglądał
na spokojny, nic się nie działo.
Nagle zdarza się komuś jakaś
mała przyjemność – i zaraz ktoś
zaczyna tańczyć, inni za nim
też… Wystarczył byle powód
– nam wydałby się błahy, a oni
grali, śpiewali, tańczyli. Tak,
oni to kochają. Potrafią dzielić
się radością i wykorzystywać
do tego każdą możliwą chwilę.
Oczywiście, zdarzały się
ciężkie momenty. Nie było im
łatwo. I to było widać. Ale na
co dzień byli bardzo radośni”
– opowiadała Dokta podczas
rozmowy z Joanną Gadzińską
i Martą Jelonek, autorkami
książki pt. „Spełnione życie”.
SŁUŻEBNICA BOŻA
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Z życia Kościoła

W POLSCE I NA ŚWIECIE
NA ŚWIECIE

W POLSCE I NA ŚWIECIE

Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez
Wiernym zgromadzonym na Placu św. Piotra papież pragnął wyjaśnić, co oznacza rozeznanie
(31.08 br.).
Franciszek zauważył, że jest ono ważnym aktem dotyczącym wszystkich, ponieważ wszyscy
musimy podejmować decyzje. Jest to aktywność inteligencji, doświadczenia, a także woli.
Zaznaczył, że rozeznanie wiąże się z trudem. A Bóg, który stworzył nas wolnymi i chce,
abyśmy korzystali z naszej wolności, zaprasza nas do oceny i wyboru - dlatego rozeznanie
jest absorbujące.
„Bóg jest Ojcem i nie zostawia nas samych - zawsze jest gotów nam doradzić, dodać otuchy,
przyjąć. Nigdy jednak nie narzuca swojej woli. Dlaczego? Bo chce być miłowanym, a nie
budzącym postrach. A miłość może być przeżywana tylko w wolności. Aby nauczyć się żyć,
trzeba nauczyć się kochać, a do tego niezbędne jest rozeznanie” – stwierdził Ojciec Święty na
zakończenie swojej katechezy. Zachęcił, aby szczególnie wtedy, gdy musimy dokonywać
wyborów, przywoływać pomocy Ducha Świętego.

NA ŚWIECIE
Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez
Wiernym zgromadzonym na Placu św. Piotra papież
pragnął wyjaśnić, co oznacza rozeznanie (31.08 br.).
Franciszek zauważył, że jest ono ważnym aktem dotyczącym wszystkich, ponieważ wszyscy musimy
podejmować decyzje. Jest to aktywność inteligencji,
doświadczenia, a także woli.
Zaznaczył, że rozeznanie wiąże się z trudem. A Bóg,
który stworzył nas wolnymi i chce, abyśmy korzystali
z naszej wolności, zaprasza nas do oceny i wyboru dlatego rozeznanie jest absorbujące.
„Bóg jest Ojcem i nie zostawia nas samych - zawsze
jest gotów nam doradzić, dodać otuchy, przyjąć.
Nigdy jednak nie narzuca swojej woli. Dlaczego?
Bo chce być miłowanym, a nie budzącym postrach.
A miłość może być przeżywana tylko w wolności.
Aby nauczyć się żyć, trzeba nauczyć się kochać, a do
tego niezbędne jest rozeznanie” – stwierdził Ojciec
Święty na zakończenie swojej katechezy. Zachęcił,
aby szczególnie wtedy, gdy musimy dokonywać wyborów, przywoływać pomocy Ducha Świętego.

17 czerwca 2003 r. Jan Paweł II zezwolił na otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. W
listopadzie 2017 r. papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót Jana Pawła I, a 13
października 2021 r. dekret o uznaniu cudu za jego wstawiennictwem.
Jest to piąty papież z XX wieku wyniesiony na ołtarze, po św. Piusie X (1903-1914), św.
Janie XXIII (1958-1963), św. Pawle VI (1963-1978) i św. Janie Pawle II (1978-2005).
Był bezpośrednim poprzednikiem papieża Polaka Jana Pawła II, który przejął po nim imię.
Od razu po swym wyborze zdobył sympatię świata. Z przekrzywioną białą piuską na głowie i
uśmiechem dziecka „bezradnie” rozkładał ręce w loggii Bazyliki św. Piotra, jakby chciał
powiedzieć: „Zobaczcie, co mi zrobili”. Włosi poufale nazywali go Gianpaolo.
Pisano, że Jan Paweł I miał powołanie Jana Chrzciciela: przygotował drogę papieżowi znad
Wisły.

Papież Franciszek. „A w świetle Ewangelii kara śmierci
jest niedopuszczalna. Przykazanie «nie zabijaj» odnosi
się zarówno do niewinnych, jak i do winnych. Dlatego
wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na
rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. Módlmy się, aby kara śmierci, która narusza nienaruszalność
i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach
wszystkich krajów świata“ – zaapelował Franciszek.

Papież przyjął ambasadora Polski przy Watykanie
5 września br. rano w Pałacu Apostolskim w Watykanie papież Franciszek przyjął na
audiencji Adama Kwiatkowskiego, ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, z okazji
wręczenia listów uwierzytelniających. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Stolicy
Apostolskiej.
Adam Kwiatkowski będzie siódmym przedstawicielem Polski przy Stolicy Apostolskiej po
1989 roku. Wcześniej byli to: Jerzy Kuberski (1989–1990), Henryk Kupiszewski (1990–

Papież Jan Paweł I ogłoszony błogosławionym

Jan Paweł I „uosabiał ubóstwo ucznia, które polega nie

tylko na oderwaniu się od dóbr materialnych, ale przede
wszystkim na przezwyciężeniu pokusy postawienia
siebie w centrum i szukania własnej chwały”. Tak, o wyniesionym niedawno na ołtarze papieżu sprzed 44 lat,
mówił Franciszek podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na
Placu św. Piotra w Watykanie (04.08.br.).
Franciszek wygłosił formułę beatyfikacji i wyznaczył
26 sierpnia dniem liturgicznego wspomnienia bł. Jana
Pawła I.
Albino Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I, był
biskupem Rzymu od 26 sierpnia do 28 września 1978
Papież przyjął ambasadora Polski przy Watykanie
roku. Był jak dotychczas, ostatnim papieżem Włochem.
Franciszek podkreślił, że „papież Luciani uśmiechem
5 września br. rano w Pałacu Apostolskim w Watypotrafił przekazywać dobroć Pana”. „Módlmy się o to
kanie papież Franciszek przyjął na audiencji Adama
do naszego ojca i brata. Prośmy, aby nam wyjednał
Kwiatkowskiego, ambasadora Polski przy Stolicy
„uśmiech duszy”. Prośmy jego słowami o to, o co sam
Apostolskiej, z okazji wręczenia listów uwierzytelniaprosił: „Panie, weź mnie takim, jakim jestem, z moimi
jących. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Stolicy
wadami, z moimi ułomnościami, ale uczyń mnie takim,
Apostolskiej.
jakim chcesz” – powiedział papież.
Adam Kwiatkowski będzie siódmym przedstawicieJak zaznaczył Franciszek, Jan Paweł I, za przykładem Jelem Polski przy Stolicy Apostolskiej po 1989 roku.
zusa, był pasterzem cichym i pokornym. Uważał siebie
Wcześniej byli to: Jerzy Kuberski (1989–1990),
za pył, na którym Bóg raczył pisać. Dlatego powiedział:
Henryk Kupiszewski (1990–1994), Stefan Frankie„Pan tak bardzo polecił: bądźcie pokorni. Nawet, jeśli
wicz (1995–2001), Hanna Suchocka (2001–2013),
dokonałeś wielkich rzeczy, powiedz: sługami nieużyPiotr Nowina-Konopka (2013–2016) i Janusz Kotecznymi jesteśmy” – cytował Franciszek.
tański (2016-2022).
Papież Jan Paweł I ogłoszony błogosławionym
Na konklawe 26 sierpnia 1978 r. kard. Luciani został
Jan Paweł I „uosabiał ubóstwo ucznia, które polega nie tylko na oderwaniu się od dóbr
materialnych, ale przede wszystkim na przezwyciężeniu pokusy postawienia siebie w centrum
wybrany papieżem i jako pierwszy w historii przyjął dwa
i szukania własnej chwały”. Tak, o wyniesionym niedawno na ołtarze papieżu sprzed 44 lat,
mówił Franciszek podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na Placu św. Piotra w Watykanie imiona: Jan Paweł I. Zmarł niespodziewanie wieczorem
Ojciec św. zachęca do modlitwy (04.08.br.).
Franciszek wygłosił formułę beatyfikacji i wyznaczył 26 sierpnia dniem liturgicznego
28 września 1978 r., po 33 dniach sprawowania urzędu.
o zniesienie kary śmierci
wspomnienia bł. Jana Pawła I.
Albino Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I, był biskupem Rzymu od 26 sierpnia do Był
28
to dziesiąty najkrótszy pontyfikat w dziejach Kościowrześnia 1978 roku. Był jak dotychczas, ostatnim papieżem Włochem.
Franciszek podkreślił, że „papież Luciani uśmiechem potrafił przekazywać dobroć Pana”.ła i pierwszy tak krótki od czasów Leona XI (1605).
„W każdym wyroku powinno być zawsze okienko
„Módlmy się o to do naszego ojca i brata. Prośmy, aby nam wyjednał „uśmiech duszy”.
Prośmy jego słowami o to, o co sam prosił: „Panie, weź mnie takim, jakim jestem, z moimi
nadziei” – podkreśla papież Franciszek, zachęcając
doz moimi ułomnościami, ale uczyń mnie takim, jakim chcesz” – powiedział papież.17 czerwca 2003 r. Jan Paweł II zezwolił na otwarcie jego
wadami,
Jak zaznaczył Franciszek, Jan Paweł I, za przykładem Jezusa, był pasterzem cichym i
procesu beatyfikacyjnego. W listopadzie 2017 r. papież
mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym
pokornym. Uważał siebie za pył, na którym Bóg raczył pisać. Dlatego powiedział: „Pan tak
bardzo polecił: bądźcie pokorni. Nawet, jeśli dokonałeś wielkich rzeczy, powiedz: sługamiFranciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót Jana Pawświecie. Ojciec Święty mówi o tym w intencji modlinieużytecznymi jesteśmy” – cytował Franciszek.
Na konklawe 26 sierpnia 1978 r. kard. Luciani został wybrany papieżem i jako pierwszy wła I, a 13 października 2021 r. dekret o uznaniu cudu za
tewnej na wrzesień, przekazanej za pośrednictwem
historii przyjął dwa imiona: Jan Paweł I. Zmarł niespodziewanie wieczorem 28 września 1978
r., po 33 dniach sprawowania urzędu. Był to dziesiąty najkrótszy pontyfikat w dziejach jego wstawiennictwem.
Światowej Sieci Modlitwy Papieża.
Kościoła i pierwszy tak krótki od czasów Leona XI (1605).
Jest to piąty papież z XX wieku wyniesiony na ołtarze, po
Franciszek zauważa, że każdego dnia coraz więcej luśw. Piusie X (1903-1914), św. Janie XXIII (1958-1963),
dzi na całym świecie mówi NIE karze śmierci. Wskaśw. Pawle VI (1963-1978) i św. Janie Pawle II (1978zuje, że dla Kościoła jest to znak nadziei.
2005).
„Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom,
Był bezpośrednim poprzednikiem papieża Polaka Jana
ale zachęca do zemsty. I nie daje żadnej możliwości
Pawła II, który przejął po nim imię.
naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej. Z drugiej
Od razu po swym wyborze zdobył sympatię świata.
strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest
Z przekrzywioną białą piuską na głowie i uśmiechem
nieadekwatna - niszczy najważniejszy dar, jaki otrzydziecka „bezradnie” rozkładał ręce w loggii Bazyliki
maliśmy: życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej
św. Piotra, jakby chciał powiedzieć: „Zobaczcie, co mi
chwili człowiek może się nawrócić i zmienić” – mówi
1994), Stefan Frankiewicz (1995–2001), Hanna Suchocka (2001–2013), Piotr NowinaKonopka (2013–2016) i Janusz Kotański (2016-2022).

Ojciec św. zachęca do modlitwy o zniesienie kary śmierci
„W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei” – podkreśla papież Franciszek,
zachęcając do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie. Ojciec Święty
mówi o tym w intencji modlitewnej na wrzesień, przekazanej za pośrednictwem Światowej
Sieci Modlitwy Papieża.
Franciszek zauważa, że każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE karze
śmierci. Wskazuje, że dla Kościoła jest to znak nadziei.
„Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty. I nie daje żadnej
możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej. Z drugiej strony, z moralnego punktu
widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna - niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy:
życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić” –
mówi Papież Franciszek. „A w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna.
Przykazanie «nie zabijaj» odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych. Dlatego
wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na
całym świecie. Módlmy się, aby kara śmierci, która narusza nienaruszalność i godność osoby,
została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata“ – zaapelował Franciszek.
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25 lat temu zmarła św. Matka Teresa z Kalkuty
W kalendarzu liturgicznym Kościół wspomina 5 września świętą Matkę Teresę z Kalkuty
(1910-97), którą św. Jan Paweł II nazwał „darem dla Kościoła i świata”. Zmarła przed 25 laty
zakonnica przeszła do historii jako „Matka ubogich”. Dzięki swemu zaangażowaniu na rzecz
biednych, bezdomnych, chorych i umierających ta założycielka zgromadzenia zakonnego i
laureatka Pokojowej Nagrody Nobla stała się niezapomnianą postacią.
Papież Franciszek kanonizował ją 4 września 2016 i wyznaczył dzień jej śmierci, czyli

Sceny do filmu kręcono na pięciu kontynentach, podążając śladami założonego przez Matkę
Teresę zgromadzenia. Film opowiada m.in. o posłudze Matki Teresy wśród bezdomnych w
najniebezpieczniejszej dzielnicy Nowego Jorku, jej pracy z wenezuelskimi uchodźcami na
pograniczu z Brazylią, trosce o najuboższych w amazońskiej dżungli, pomocy
niepełnosprawnym dzieciom w slumsach Nairobi czy pracy z narkomanami na peryferiach
Rio de Janeiro i niesieniu wsparcia ludziom umierającym na ulicach Kalkuty.
Obraz przywołuje też przyjaźń tej wielkiej świętej z Janem Pawłem II. Zgodnie z zamysłem
twórców film nie tylko ukazuje, kim była Matka Teresa, ale także, jak jej szczególna wizja
służenia Chrystusowi w ubogich nadal jest aktualna i realizowana przez Misjonarki Miłości,
pozostając drogowskazem i znakiem nadziei na dzisiejsze czasy.

z Janem Pawłem II. Zgodnie z zamysłem twórców film
nie tylko ukazuje, kim była Matka Teresa, ale także, jak
jej szczególna wizja służenia Chrystusowi w ubogich nadal jest aktualna i realizowana przez Misjonarki Miłości,
pozostając drogowskazem i znakiem nadziei na dzisiejsze czasy.

zrobili”. Włosi poufale nazywali go Gianpaolo.
Pisano, że Jan Paweł I miał powołanie Jana Chrzciciela:
przygotował drogę papieżowi znad Wisły.

25 lat temu zmarła
św. Matka Teresa z Kalkuty

W POLSCE
W kalendarzu liturgicznym Kościół
wspomina 5 września świętą Matkę Teresę z Kalkuty (1910-97), którą św. Jan
XII Tydzień Wychowania:
Paweł II nazwał „darem dla Kościoła
Kształtujmy serca w oparciu o Ewangelię
i świata”. Zmarła przed 25 laty zakonnica
przeszła do historii jako „Matka ubogich”.
Biskupi za św. abp. Bilczewskim zachęcają wszystkich do pogłębiania swojej formacji. Ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich
Dzięki swemu zaangażowaniu na rzecz
„Niech każdy z nas postawi sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej” – piszą i
wskazują na to, że „dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej”,
w oparciu o Ewangelię – piszą biskupi w liście pasterbiednych, bezdomnych, chorych i umie„działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji
katolickich”, polecają również treści pogłębiające wiarę w Internecie oraz organizowane w
skim zapowiadającym XII Tydzień Wychowania. Rozrających ta założycielka zgromadzenia zaparafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych.
poczyna się on 11 września i potrwa do 17 września br.
konnego i laureatka Pokojowej Nagrody
Towarzyszyć mu będą słowa: „Ja jestem drogą, prawdą
Nobla stała się niezapomnianą postacią. W POLSCE
XII Tydzień Wychowania: Kształtujmy serca w oparciu o Ewangelię
(J 14, 6) oraz myśli św. abp. Józefa BilczewskiePapież Franciszek kanonizował ją 4 września
2016
Ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelięi–życiem”
piszą
wnieliście pasterskim zapowiadającym XII Tydzień Wychowania. Rozpoczyna
się
on
go,
którego
setna rocznica śmierci przypada w tym roku
i wyznaczył dzień jej śmierci, czyli „narodzinbiskupi
dla
11 września i potrwa do 17 września br. Towarzyszyć mu będą słowa: „Ja jestem drogą,
prawdą
i życiem” (J 14, 6) oraz myśli św. abp. Józefa Bilczewskiego, którego setna
rocznica
szkolnym
– 20 marca 2023 r.
ba” (5 września) na liturgiczne wspomnienie
nowej
śmierci przypada w tym roku szkolnym – 20 marca 2023 r.
Abp. Józef Bilczewski pisał: „Nie wystarcza wyuczenie
świętej.
Abp. Józef Bilczewski pisał: „Nie wystarcza wyuczenie się na pamięć kilku formułek
czy dogmatyki i etyki (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta szczypta
się na pamięć kilku formułek katechizmu czy dogmaZałożyła „Zgromadzenie Sióstr Misjonarekkatechizmu
Miłości”,
wiedzy religijnej, którą nabędziecie w szkole, nie może wam starczyć na całe życie”.
tyki i etyki (…) Choćbyście i najpilniej się uczyli, to ta
zatwierdzone przez papieża w 1950 roku. Siostry
szczypta wiedzy religijnej, którą nabędziecie w szkole,
zobowiązywały się do życia w ubóstwie, czystości,
nie może wam starczyć na całe życie”.
posłuszeństwie i służbie „najbiedniejszym z biednych
Biskupi za św. abp. Bilczewskim zachęcają wszystkich do
całym sercem i bez odwzajemniania”. W 1953 roku
pogłębiania swojej formacji. „Niech każdy z nas postawi
powstał ich obecny dom macierzysty w Kalkucie.
Życzenia abpa Gądeckiego na nowy rok szkolny
W 1973 Matka Teresa została pierwszą laureatkąŻyczenia
Na-na nowy rok szkolny dla uczniów, rodziców i pracowników szkół złożył abp sobie pytanie o poziom swojej wiedzy religijnej” – piszą
Stanisław Gądecki.
grody Templetona, w 1978 otrzymała Nagrodę„Chciałbym
Bal- przekazać jak najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich, którzy tworzą szkołę,i wskazują na to, że „dziś bez przeszkód można dotrzeć
to znaczy dla rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, także dla katechetów, no i –
– dla samych uczniów” – powiedział abp Gądecki z okazji rozpoczynającego
do dobrej literatury religijnej”, „działają katolickie rozgłozana, w 1979 – Pokojową Nagrodę Nobla i w najważniejsze
1996
się 1 września nowego roku szkolnego.
Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że rok szkolny jest „czasem błogosławionym,
śnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji
– honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
ponieważ jest czasem rozwoju”. „Życzę, aby ten moment w życiu każdego z was przebiegał
w zdrowiu, pomyślności i żeby można było swoim talentem służyć innemu człowiekowi” –
katolickich”, polecają również treści pogłębiające wiarę
Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie w wieku 87
lat.
dodał.
Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o talentach, abp Gądecki wyjaśnił, że nie jest
w Internecie oraz organizowane w parafiach spotkania
Po najkrótszym w historii współczesnej procesie
ważna ilość posiadanych zdolności, ale to, czy je maksymalnie rozwijamy, pomnażamy. „Gdy
jesteśmy uczniami, to nie możemy czuć się w jakiś sposób upokorzeni mniejszą ilością
w ramach katechezy dorosłych.
beatyfikacyjnym Jan Paweł II ogłosił Matkę Teresę
talentów, bo Pan Bóg nie patrzy na to, ile talentów przekazał człowiekowi, tylko chce od
niego 100 procent więcej” – powiedział. Wskazał też, by nie koncentrować się tylko na tym,
błogosławioną 19 października 2003 r. Uroczystość
co dana umiejętność znaczy dla mnie, ale na ile może być ona użyteczna dla dobra innych.
w Watykanie zgromadziła 300 tys. wiernych. W grudŻyczenia abpa Gądeckiego na nowy rok szkolny
niu 2015 Franciszek potwierdził wymagane do kanonizacji dwa cudy za jej wstawiennictwem i 4 września
Życzenia na nowy rok szkolny dla uczniów, rodziców
2016 ogłosił Matkę Teresę świętą. Jej kanonizacja
i pracowników szkół złożył abp Stanisław Gądecki.
była jedną z największych uroczystości trwającego
„Chciałbym przekazać jak najserdeczniejsze życzenia
wówczas Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdla wszystkich, którzy tworzą szkołę, to znaczy dla rodzia Bożego, gromadząc na Placu św. Piotra setki tydziców, nauczycieli, pracowników szkoły, także dla kasięcy pielgrzymów z całego świata.
techetów, no i – najważniejsze – dla samych uczniów”
Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny już wkrótce
Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się 18 września br. w Warszawie.
– powiedział abp Gądecki z okazji rozpoczynającego się
Powstał nowy film o św. Matce Teresie z Kalkuty
Będzie to już siedemnasta edycja tego Marszu. Wydarzenie rozpocznie się na Placu
Zamkowym, punktualnie o godz. 11:00. Zanim uczestnicy wyruszą ulicami Starego Miasta
w
1 września
nowego roku szkolnego.
radosnym i kolorowym pochodzie, będą mogli wysłuchać koncertu Arki Noego.
Organizatorzy podkreślają, że udział w Marszu jest publicznym aktem świadectwa o Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że rok
Z okazji 25. rocznicy śmierci Matki Teresy powstał
najważniejszych wartościach: wartości ludzkiego życia od poczęcia, wartości małżeństwa i
rodziny. Marsze organizowane w całej Polsce mają zawsze pozytywny i radosny charakter.
Są
szkolny
jest „czasem błogosławionym, ponieważ jest
nowy film opowiadający o życiu i działalności świętej
pełne atrakcji dla najmłodszych i stają się miejscem budowania wspólnoty wartości.
Honorowy patronat nad tegorocznym Narodowym Marszem dla Życia i Rodziny objęłaczasem rozwoju”. „Życzę, aby ten moment w życiu każz Kalkuty. Nosi on tytuł „Nie ma Większej Miłości!”.
Konferencja Episkopatu Polski. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Życia i Rodziny.
Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane współtworzeniem ogólnopolskiego
dego z was przebiegał w zdrowiu, pomyślności i żeby
Obraz został zrealizowany we współpracy Misjonarek
Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny proszone są o kontakt z organizatorami pod
adresem: biuro@czir.org lub telefonicznie: 22 629 11 76. Szczegóły na: marsz.org. można było swoim talentem służyć innemu człowiekoMiłości z Rycerzami Kolumba, którzy zasponsorowawi” – dodał.
li to nowe dzieło dokumentujące spuściznę św. Matki
Nawiązując do ewangelicznej przypowieści o talentach,
Teresy. W Watykanie odbył się przedpremierowy poabp Gądecki wyjaśnił, że nie jest ważna ilość posiadakaz filmu.
nych zdolności, ale to, czy je maksymalnie rozwijamy,
Sceny do filmu kręcono na pięciu kontynentach,
pomnażamy. „Gdy jesteśmy uczniami, to nie możemy
podążając śladami założonego przez Matkę Tereczuć się w jakiś sposób upokorzeni mniejszą ilością tasę zgromadzenia. Film opowiada m.in. o posłudze
lentów, bo Pan Bóg nie patrzy na to, ile talentów przekaMatki Teresy wśród bezdomnych w najniebezpieczzał człowiekowi, tylko chce od niego 100 procent więniejszej dzielnicy Nowego Jorku, jej pracy z wenezucej” – powiedział. Wskazał też, by nie koncentrować się
elskimi uchodźcami na pograniczu z Brazylią, trosce
tylko na tym, co dana umiejętność znaczy dla mnie, ale
o najuboższych w amazońskiej dżungli, pomocy niena ile może być ona użyteczna dla dobra innych.
pełnosprawnym dzieciom w slumsach Nairobi czy
pracy z narkomanami na peryferiach Rio de Janeiro
i niesieniu wsparcia ludziom umierającym na ulicach
Kalkuty.
Obraz przywołuje też przyjaźń tej wielkiej świętej
Powstał nowy film o św. Matce Teresie z Kalkuty
Z okazji 25. rocznicy śmierci Matki Teresy powstał nowy film opowiadający o życiu i
działalności świętej z Kalkuty. Nosi on tytuł „Nie ma Większej Miłości!”. Obraz został
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Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny już wkrótce
Jasna Góra – największa parafia i jadłodajnia w okresie okupacji
Jasną Górę w okresie okupacji nazywano polskim hotelem,
największą parafią i jadłodajnią. Tu wydawano 100 posiłków
dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach największego nasilenia uchodźczego – tak, by wyżywić wszystkich.
Przekazywano paczki do więzień i obozów. Paulini udzielali
pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom, a także
prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży.
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, także na Jasnej
Górze, trwała modlitwa za tych, którzy oddali życie za Polskę
i o pokój dla naszej Ojczyzny, Ukrainy i świata.
O najtragiczniejszych w dziejach Polski wydarzeniach II wojny światowej przypominają zgromadzone tutaj wota, jak np.
obozowe różańce z głodowych racji chleba. Są też wota z września 1939 r. jak żołnierskie mundury i odznaczenia wojskowe.
Są kielichy mszalne, których używali kapłani w Dachau czy
zrobiony z okruchów chleba przez więźniów w Auschwitz.
Jest plakieta dziękczynna wykonana przez więźniarki ocalałe
z Ravensbruck.

Jasna Góra – największa parafia i jadłodajnia w okresie okupacji
Jasną Górę w okresie okupacji nazywano polskim hotelem, największą parafią i jadłodajnią.
Tu wydawano 100 posiłków dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach
największego nasilenia uchodźczego – tak, by wyżywić wszystkich. Przekazywano paczki do
więzień
i obozów. Paulini
Jasnogórskie święto
dziękczynienia
zaudzielali
plony pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom, a także
prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży.
83. rocznicę wybuchu
wojny światowej,zatakże
na Jasnej
trwała modlitwa
tych,
Pod hasłem „Do Maryi Królowej Pokoju” na Jasnej Górze odbyło sięWogólnopolskie
świętoIIdziękczynienia
plony
(05.09Górze,
br.). Tradycyjnie
w za
dożynktórzy oddali życie za Polskę i o pokój dla naszej Ojczyzny, Ukrainy i świata.
kach udział wziął Prezydent RP i tysiące przedstawicieli polskiej wsi. Nie zabrakło też uchodźców z Ukrainy. To czas wdzięczności Bogu i ludziom za
O najtragiczniejszych w dziejach Polski wydarzeniach II wojny światowej przypominają
codzienny chleb, teraz dzielony także z tymi, którzy cierpią z powodu
wojny w Ukrainie.
zgromadzone tutaj wota, jak np. obozowe różańce z głodowych racji chleba. Są też wota z
Podczas Mszy św. zostały pobłogosławione płody rolne i specjalnie przygotowane
wieńce dożynkowe. Wieniec, to obok chleba, najważniejszy symwrześnia 1939 r. jak żołnierskie mundury i odznaczenia wojskowe. Są kielichy mszalne,
bol święta dziękczynienia za plony. Piękne konstrukcje wieńców dożynkowych
przepełnione są symbolami. Wiele z nich w tym roku odsyłało do
których używali kapłani w Dachau czy zrobiony z okruchów chleba przez więźniów w
objawień fatimskich i prośby Maryi o modlitwę różańcową o pokój,Auschwitz.
są hostie w
monstrancji, symbole Polski, jak godło z orłem.
Jest plakieta dziękczynna wykonana przez więźniarki ocalałe z Ravensbruck.

Organizatorem jasnogórskiego dziękczynienia za plony jest Duszpasterstwo Rolników, które w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia.
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4 września – wspomnienie nazaretanek męczennic z Nowogródka
Kościół
katolicki- - wspomina
4 września
błogosławioną siostrę nazaretankę Marię Stellę
DOBRA & NOWINA
----Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA
(Adela Mardosewicz) i jej 10 towarzyszek z klasztoru w Nowogródku. 1 sierpnia 1943 r.
rozstrzelali je Niemcy w lesie oddalonym o kilka kilometrów od ich macierzystego domu.

4 września – wspomnienie nazaretanek męczennic z Nowogródka

Kościół katolicki wspomina 4 września błogosławioną siostrę nazaretankę Marię Stellę (Adela Mardosewicz) i jej 10 towarzyszek z klasztoru w Nowogródku. 1 sierpnia 1943 r. rozstrzelali je Niemcy w lesie oddalonym o kilka kilometrów od ich macierzystego domu. Zakonnice ofiarowały swoje
życie za aresztowanych mieszkańców miasta, wypełniając w heroiczny sposób nazaretański charyzmat służby rodzinie. Błogosławionymi ogłosił je 5
marca 2000 w Watykanie św. Jan Paweł II.
Już wkrótce zaczęto się zwracać do nowogródzkich męczennic z prośbami o wstawiennictwo w różnych potrzebach. Liczne łaski były wypraszane w
niebie za pośrednictwem zakonnic.
Wspomnienie liturgiczne 11 męczennic nazaretańskich obchodzone jest 4 września. Tego właśnie dnia w 1929 r. do Nowogródka przyjechały dwie
pierwsze siostry, aby objąć „stałą i niezależną opiekę nad starożytną farą”, w której m.in. został ochrzczony Adam Mickiewicz.

Zadzwonił pierwszy dzwonek

Jasnogórskie święto dziękczynienia za plony

W czwartek
i w piątek
(1 iKrólowej
2 września)
uczniowie
i grono
pedagogiczne
Szkoły
Podstawowej
Pod hasłem
„Do Maryi
Pokoju”
na Jasnej Górze
odbyło
się ogólnopolskie
święto
plony (05.09 br.). Tradycyjnie
w dożynkach
udział wziąłMszą
Prezydent
RP i rozpoczęli
nr 70,dziękczynienia
IV Liceum za
Ogólnokształcącego
i Technikum
Energetycznego
świętą
tysiące
przedstawicieli
polskiej wsi.
uchodźcówniedzielę
z Ukrainy.września
To czas
nowy rok
szkolny
i katechetyczny.
JakNie
co zabrakło
roku, wteżpierwszą
ks. proboszcz
wdzięczności
Bogu
i
ludziom
za
codzienny
chleb,
teraz
dzielony
także
z
tymi,
którzy
cierpią
z swoją
poświęcił przybory szkolne pierwszoklasistom naszej parafii, który rozpoczynają
powodu wojny w Ukrainie.
przygodę ze szkołą. Wszystkim życzymy światła Ducha Świętego, zapału w zdobywaniu
Podczas Mszy św. zostały pobłogosławione płody rolne i specjalnie przygotowane wieńce
wiedzydożynkowe.
i sił do pogłębiania
swojej wiary!
Wieniec, to obok chleba, najważniejszy symbol święta dziękczynienia za plony.
Piękne konstrukcje wieńców dożynkowych przepełnione są symbolami. Wiele z nich w tym
roku odsyłało do objawień fatimskich i prośby Maryi o modlitwę różańcową o pokój, są
hostie w monstrancji, symbole Polski, jak godło z orłem.
Organizatorem jasnogórskiego dziękczynienia za plony jest Duszpasterstwo Rolników, które
w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Ogłoszenia
duszpasterskie

Hasło roku duszpasterskiego

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

11.09.2022r.
Zapisy dzieci naszej parafii do I Komunii Św. w niedzielę
11 i 18 września po Mszy św. o godz. 11:00. Prosimy rodziców, aby to uczynili.
W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie pielgrzymów udających się na parafialną pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II.
We wtorek przypada 13. dzień miesiąca. Zapraszamy na
nabożeństwo fatimskie o godz. 20:00.
W czwartek 15 września o godz. 18:00 Msza św. na rozpoczęcie działalności grup duszpasterskich naszej parafii.
Zapraszamy: Wspólnotę Żywego Różańca, czcicieli Miłosierdzia Bożego, Parafialny Zespół Caritas, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św., Lektorów świeckich,
Ministrantów seniorów, Redakcję tygodnika Dobra Nowina i wszystkich chcących włączyć się w życie wspólnot
parafialnych. Po Mszy św. spotkanie w sali domu parafialnego.

KAPLICA

CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W sobotę 17 września o godz. 18:00 uroczysta Msza
św. z udziałem ks. prał. Jana Stanisławskiego delegata
ks. Arcybiskupa w 115. rocznicę urodzin bł. ks. Mariana
Konopińskiego Kapelana 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
zamęczonego w niemieckim obozie koncentracyjnym
w Dachau. Po Mszy św. przed kościołem poświęcenie
i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Serdecznie zapraszamy parafian i gości.
W niedzielę 18 września święto św. Stanisława Kostki –
imieniny ks. Arcybiskupa Metropolity. Msza św. w intencji Solenizanta w poniedziałek 19 września o godz. 10:00
w Katedrze.
W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do skarbon na KUL,
WT UAM i szkoły katolickie.
Po okresie wakacji czynna biblioteka parafialna w
czwartki od 17:00 do 18:00 i w niedzielę od 10:30 do 12:30.
W minionym tygodniu zmarły nasze parafianki śp. Marianna Bugaj z ul. Dobrej i śp. Bożena Janc z ul. Nowina. Polećmy zmarłe Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu
a nasz Panie…
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Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45
TYGODNIK PARAFII NA OGRODACH W POZNANIU

www.dobrypasterz.pl
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