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EWANGELIA

EWANGELIA (Mk 9, 30-37)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 
żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity 
po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, 
a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał 
ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierw-
szym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem 
wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do 
nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; 
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
„Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich!” Od samego początku hi-
storii zbawienia Pan Bóg upodobał so-
bie tych najmniejszych. Dlatego młod-
szy Abel, a nie starszy Kain, Józef, 
a nie jego starsi bracia, Dawid, 
w którego nawet własny ojciec nie 
wierzył. Pasterze i rybacy, a nie fary-
zeusze. W dzisiejszej Ewangelii Pan 
Jezus trzyma w ramionach dziecko. To 
jest chyba jedyny moment Ewangelii, 
w którym Pan Jezus kogokolwiek trzy-
ma w ramionach. Każdy, kto trzymał 

Jeśli kto chce być 
pierwszym, 

niech będzie ostatnim 
ze wszystkich

taką kruszynkę wie, jak bardzo jest to poruszające. 
Dzisiaj Pan Jezus mówi do nas - to właśnie dzieci trzy-
majcie w swoich ramionach.  Nie swoje przesadne am-
bicje, pomysły i plany jak stać się ważniejszym, jak za-
jąć lepsze miejsce. Nauczmy się trzymać w objęciach 
drugiego człowieka, w poczuciu odpowiedzialności 
i troski, tak jak to maleństwo. Bo być wielkim                             
w oczach Ewangelii oznacza być otwartym na to, co 
najmniejsze, słabe, potrzebujące szacunku i miłości. 
A z drugiej strony nie traćmy nic z dziecięctwa na-
szej wiary, dziecięctwa będącego ciągłym uczeniem 
się prostoty, szczerości, autentyczności, czystości, bo 
tylko wtedy Pan Bóg będzie mógł działać przez nas. 
Uciekamy od bycia dzieckiem, bo jest to dla nas do-
rosłych kłopotliwe. Często wymaga odkrycia w sobie 
takiej słabości, do której możemy dopuścić tylko tego 
kto kocha. Bo to co w nas jest dzieckiem ciągle po-
trzebuje przytulenia. Ale pamiętajmy, że największa 
miłość objawiła się właśnie w tym co słabe. Pan Jezus 
sam trzykrotnie całkowicie oddał się w ręce człowie-
ka - w Betlejem, na Golgocie i w każdej Eucharystii.

Justyna Zienkowicz
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20.09.
„Najlepsi nieraz ludzie i najgor-
liwsi katolicy chcieliby nadać Ko-
ściołowi wymiary intelektualne. 
Istnieje dla nich tylko prawda, 
światło, rozum spokrewniony              
z wiarą, łaska. To wszystko jest 
konieczne. Ale jednak w Koście-
le obok rozumu i wiary jest wola                   
i serce. Serce! Kościołowi potrze-
ba nie tylko rozumnej woli, ale 
serca, dobrego, macierzyńskiego 
serca! Bo Kościół jest macierzyń-
ski.”

21.09.
„Wielu ludziom wydaje się, że 
z Kościoła powszechnego nic 
już nie pozostanie, tylko gdzieś 
w powietrzu nieokreślona mi-
łość. Tymczasem miłość też jest 
wcielona! Istnieje w konkretnych 
warunkach na ziemi, nie wśród 
gwiazd, tylko wśród ludzi. (…) 
Miłujcie Boga, ale też i bliźniego 
jak siebie samego. To jest [polece-
nie] skonkretyzowane i oparte na 
realnych warunkach.”

22.09.
„Szczytem społecznej wartości 
chrześcijaństwa jest to, że każe ko-
chać nieprzyjaciół i modlić się za 
tych, którzy mają nas w nienawi-
ści. To jest prawdziwe zwycięstwo. 
Ilekroć więc staniecie w obliczu 
ludzi, którzy będą Was chcieli nie-
nawidzić i powiedzą, że są waszy-
mi wrogami, nie lękajcie się!”

23.09.
„Macierzyństwo Kościoła w ca-
łej swej duchowości [wyrasta]                     
z tego, że w Kościele jest Matka 
Boża. Ona daje nam Chrystusa, 
nieustannie nas do Niego skiero-

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
wuje. Ona mówi wszystkim 
uczestnikom wesela: <<Co-
kolwiek wam Syn mój każe, 
to czyńcie >>. Skierowuje 
nas do Chrystusa, ale czyni 
to po macierzyńsku. Nieraz 
trudno nam porozumieć się 
ze wszystkimi: z najlepszym 
Ojcem Niebieskim, z Synem 
Bożym, z Duchem Bożym           
i całą Trójcą Świętą. Niekie-
dy nie można się dogadać. 
Ale zawsze porozumiecie się 
z Matką Słowa Wcielonego,  
z Matką Chrystusową.”

24.09.
„Kościół jest Mistycznym 
Ciałem Chrystusa, które 
składa się z celu członków. 
Mamy przykazanie od apo-
stoła, abyśmy szanowali 
wszystkie członki tego or-
ganizmu, jak pielęgnujemy 
i strzeżemy wszystkiego, co 
należy do całości naszego 
ciała. Nikt nie pozwoli uciąć 
sobie palca, nawet się za-
stanawia poważnie, gdy mu 
chcą uciąć pukiel włosów. 
Wszystko uważa za swoje              
i bardzo własne.”

25.09.
„Istota Kościoła na tym wła-
śnie polega, że on wyznaje              
i wzywa wszystkich do wy-
znania. Tym zaś, którzy wy-
znają, że Jezus Chrystus 
jest Bogiem, zapewnia takie 
moce i siły, które nie niszczą 
do skończenia świata.”

26.09.
„Chcesz żeby Cię kochano? 
Środek na to jest jeden - ko-
chaj!”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Mdr 2,12.17-20)
Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim
Czytanie z Księgi Mądrości.
Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam nie-
wygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, 
wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe 
są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawie-
dliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki prze-
ciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność                    
i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo 
— jak mówił — będzie ocalony”.

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 54,3-4.5.6 i 8)

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Albo: Alleluja.
Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na me życie,
nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe dobre imię.

DRUGIE CZYTANIE  (Jk 3,16-4,3)
Źródłem niepokojów jest nieład wewnętrzny
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki wy-
stępek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, 
dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia                        
i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś 
sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd 
się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko                        
z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie 
macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowa-
dzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Mo-
dlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie           
o zaspokojenie swych żądz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Tes 2,14)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Ezd 1, 1-6; Łk 8, 16-18
Wtorek: Ef 4, 1-7, 11-13; Mt 9, 9-13
Środa: Ezd 9, 5-9; Łk 9, 1-6
Czwartek: Ag 1, 1-8; Łk 9, 7-9
Piątek: Ag 1, 15b-2,9; Łk 9, 18-22
Sobota: Za 2, 5-9.14-15a; Łk 9, 43b-45
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Kardynał Wyszyński pisał do Doktor Błeńskiej 
we wrześniu 1963 r.: „Każdy list jaki otrzymu-
ję z leprosorium Buluba jest dla mnie przypo-
mnieniem obowiązków naszych wobec Boga              
i bliźniego – aż do wyrzeczenia się swego życia                
i zdrowia, oraz budzi we mnie świętą zazdrość, 
że są w Afryce dusze, które całkowicie poświęci-
ły się Bogu, żyjącym w bliźnich, aby służyć może 
najbardziej nieszczęśliwym [...]. Do tych dusz, 
wybranych przez Boga, należy i Pani Doktór, 
która porzuciła wszystkie swoje sprawy oso-
biste, rodzinne i ojczyźniane, aby służyć Bogu 
żyjącemu w chorych i niezaradnych dzieciach 
innej wiary, kultury i innego koloru skóry, ale 
zawsze Dzieci, tego samego naszego wspólnego 
Ojca Niebieskiego. Pociechą dla mnie jest to, że 
w Świętych Obcowaniu jesteśmy zawsze razem 
[...]”.
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
Z życia Kościoła

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje 
ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana 
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Międzynarodowy Kongres Mariologiczny
Od środy 8 do soboty 11 września br. miał miejsce 25 Międzynarodo-
wy Kongres Maryjny pod hasłem „Maryja pośród dzisiejszych teologii                  

i kultur. Wzorce, komunikacja, perspektywy”. 
Spotkaniu, zorganizowanemu przez Papie-
ską Międzynarodową Akademię Maryjną 
(Pontificia Academia Mariana Internationa-
lis), przewodniczył w imieniu Ojca Świętego 
kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Pa-

pieskiej Rady ds. Kultury. Po raz pierwszy wydarzenie to odbyło się                                                                                                                             
w formie wideokonferencji. W obradach, podzielonych na sesje plenar-
ne i siedem grup językowych, wzięło udział około 300 przedstawicieli 
towarzystw mariologicznych i naukowców z pięciu kontynentów.

Duch Święty mówi nam, że żyjemy w „czasach Maryi”
„Duch Święty mówi nam, że żyjemy w „cza-
sach Maryi”. Wzywa nas, byśmy przyjęli na 
nowo ten znak pocieszenia i pewnej nadziei, 
który ma imię, oblicze i serce Maryi” – napi-
sał Ojciec Św. w przesłaniu na rozpoczęcie 
25. Międzynarodowego Kongresu Mario-

logicznego i Maryjnego. „Maryja uczy nas zawsze wsłuchiwania się                     
w głos zapomnianych i pozbawionych głosu” – dodał papież. 

Wśród chrześcijan nie powinno być podziałów i konfliktów
Do odkrycia na nowo piękna bycia dzieć-
mi Bożymi, braćmi i siostrami między sobą, 
ponieważ jesteśmy włączeni w Chrystusa 
– zachęcił Ojciec Święty podczas środowej 
(08.09) audiencji generalnej. Papież kontynu-
ował cykl katechez poświęcony omówieniu 

Listu do Galatów. „Różnice i konflikty, tworzące podziały, nie powinny 
mieć miejsca wśród wierzących w Chrystusa. Naszym powołaniem jest 
raczej ukonkretnienie i uwidocznienie wezwania do jedności całego ro-
dzaju ludzkiego” – podkreślił Franciszek.

Trzyipółmetrowa marionetka na Placu Św. Piotra. Co oznacza?
Trzyipółmetrowa marionetka o imieniu Amal 
dotarła 10.09 na Plac Św. Piotra. Zatrzyma-
ła się przed odsłoniętym tutaj dwa lata temu 
pomnikiem uchodźców. Marionetka przed-
stawia syryjską dziewczynkę, w wieku około 
dziewięciu lat, i symbolizuje wszystkie dzieci, 

które cierpią z powodu wojen i konieczności opuszczenia swoich do-
mów, a także oddzielenia od rodziców. Projekt o nazwie „The Walk” to 
wędrowny happening, który rozpoczął się w Gaziantep, w pobliżu tu-
recko-syryjskiej granicy, a zakończy w Manchesterze w Wielkiej Bryta-
nii. Amal przemierzy w sumie ponad 8 tys. kilometrów, przypominając 
ludziom w mijanych miastach i wsiach o losie syryjskich dzieci.

Msza Św. pod przewodnictwem Franciszka zakończyła 52. MKE
Msza Św. na Placu Bohaterów w Budapeszcie pod przewodnictwem 
papieża Franciszka zakończyła 52. Międzynarodowy Kongres Eucha-
rystyczny. W homilii Ojciec Święty zachęcił do „przyjęcia logiki Bożej, 
a nie świata i do naśladowania Chrystusa”. W Eucharystii wzięło udział 
ponad 200 tys. wiernych z całego świata. Eucharystię koncelebrowało 
kilkudziesięciu biskupów i setki księży. Kolejny, 53. Kongres odbędzie 
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przed odsłoniętym tutaj dwa lata temu pomnikiem uchodźców. Marionetka przedstawia 
syryjską dziewczynkę, w wieku około dziewięciu lat, i symbolizuje wszystkie dzieci, które 
cierpią z powodu wojen i konieczności opuszczenia swoich domów, a także oddzielenia od 
rodziców. Projekt o nazwie „The Walk” to wędrowny happening, który rozpoczął się w 
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Brytanii. Amal przemierzy w sumie ponad 8 tys. kilometrów, przypominając ludziom w 
mijanych miastach i wsiach o losie syryjskich dzieci.
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Msza Św. pod przewodnictwem Franciszka zakończyła 52. MKE
Msza Św. na Placu Bohaterów w Budapeszcie pod przewodnictwem papieża Franciszka 
zakończyła 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W homilii Ojciec Święty zachęcił 
do „przyjęcia logiki Bożej, a nie świata i do naśladowania Chrystusa”. W Eucharystii wzięło 
udział ponad 200 tys. wiernych z całego świata. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu 
biskupów i setki księży. Kolejny, 53. Kongres odbędzie się w 2024r. w Quito w Ekwadorze.
Ojciec Święty wezwał wiernych, aby spotkanie z Jezusem w Eucharystii ich przemieniało.
„Nie zadowalajmy się byle czym. Nie gódźmy się na wiarę, która żyje obrzędami i 
powtórzeniami. Otwórzmy się na gorszącą nowość Boga ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego, Chleba łamanego, aby dać życie światu. Będziemy pełni radości i 
będziemy przynosili radość” – stwierdził papież.
Uroczystą Eucharystię zakończyła modlitwa „Anioł Pański”.
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spotkanie z Jezusem w Eucharystii 
ich przemieniało. „Nie zadowalaj-
my się byle czym. Nie gódźmy się na 
wiarę, która żyje obrzędami i powtó-
rzeniami. Otwórzmy się na gorszącą 
nowość Boga ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego, Chleba łamanego, aby 
dać życie światu. Będziemy pełni radości i będziemy przynosili radość” 
– stwierdził papież.
Uroczystą Eucharystię zakończyła modlitwa „Anioł Pański”.

Papież: Niech przykład nowych błogosławionych pobudza do 
przemieniania ciemności w światłość

„Przykład nowych Błogosławionych niech nas pobudza do przemie-
niania ciemności w światłość mocą miłości” – powiedział Franciszek 
podczas modlitwy „Anioł Pański” w 
Budapeszcie, nawiązując do odbywa-
jącej się wtedy w Warszawie beatyfi-
kacji kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Matki Elżbiety Czackiej. Modlitwa 
zakończyła uroczystą Mszę Św., wień-
czącą 52. Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny.
„Dziś, niedaleko stąd, w Warszawie dokonuje się ogłaszanie Błogosła-
wionymi dwojga świadków Ewangelii: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Elżbiety Czackiej, założycielki Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 
Dwie postacie, które z bliska poznały krzyż: Prymas Polski, aresztowany 
i internowany, zawsze był mężnym pasterzem według Serca Chrystuso-
wego, heroldem wolności i godności człowieka; Siostra Elżbieta, która                              
w młodości straciła wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewido-
mym. Przykład nowych Błogosławionych niech nas pobudza do przemie-
niania ciemności w światłość mocą miłości” – powiedział papież.

Młodzież polonijna największą polską grupą na Międzynarodo-
wym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie

Stuosobowa grupa młodzieży polonijnej, której towarzyszył bp Wiesław 
Lechowicz, ks. Leszek Kryża TChr i nowicjuszki zgromadzenia sióstr 
Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej – to największa 
polska grupa, uczestnicząca w 52. Międzynarodowym Kongresie Eucha-
rystycznym w Budapeszcie. Młodzi ludzie przyjechali do stolicy Węgier                                     
z ośmiu europejskich krajów, a udział 
w międzynarodowym wydarzeniu łą-
czyli ze spotkaniami z rodakami, któ-
rzy, tak jak oni, mieszkają poza Polską. 
W składzie stuosobowej grupy, która 
spotkała się w stolicy Węgier, znaleź-
li się młodzi ludzie z Islandii, Anglii, 
Francji, Belgii, Niemiec, Grecji, Bia-
łorusi, Rosji, a także z Polski. Wspólnej modlitwie przewodniczył abp 
Stanisław Gądecki.

Papieskie motywy podróży na Słowację 
Umocnienie wspólnoty katolików, zagrożonych sekularyzacją, podróż na 
peryferia znajdujące się w centrum Starego Kontynentu i wymiar eku-
meniczny, którego znaczenia nie można umniejszyć, to najważniejsze 
aspekty papieskiej wizyty na Słowacji (12-15.09) – pisze dla KAI watyka-
nista Andrea Gagliarducci, który towarzyszył Ojcu Świętemu w wizycie 

Fot. AP/Associated Press/East News

Papież: Niech przykład nowych błogosławionych pobudza do przemieniania ciemności w 
światłość
„Przykład nowych Błogosławionych niech nas pobudza do przemieniania ciemności w 
światłość mocą miłości” – powiedział Franciszek podczas modlitwy „Anioł Pański” w 
Budapeszcie, nawiązując do odbywającej się wtedy w Warszawie beatyfikacji kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. Modlitwa zakończyła uroczystą Mszę Św.,
wieńczącą 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
„Dziś, niedaleko stąd, w Warszawie dokonuje się ogłaszanie Błogosławionymi dwojga 
świadków Ewangelii: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej, założycielki 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Dwie postacie, które z bliska poznały krzyż: Prymas 
Polski, aresztowany i internowany, zawsze był mężnym pasterzem według Serca 
Chrystusowego, heroldem wolności i godności człowieka; Siostra Elżbieta, która w młodości 
straciła wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewidomym. Przykład nowych 
Błogosławionych niech nas pobudza do przemieniania ciemności w światłość mocą miłości” 
– powiedział papież.

Fot. YouTube/Vatican News

Młodzież polonijna największą polską grupą na Międzynarodowym Kongresie 
Eucharystycznym w Budapeszcie
Stuosobowa grupa młodzieży polonijnej, której towarzyszył bp Wiesław Lechowicz, ks. 
Leszek Kryża TChr i nowicjuszki zgromadzenia sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla 
Polonii Zagranicznej – to największa polska grupa, uczestnicząca w 52. Międzynarodowym 
Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie. Młodzi ludzie przyjechali do stolicy Węgier z 
ośmiu europejskich krajów, a udział w międzynarodowym wydarzeniu łączyli ze spotkaniami 
z rodakami, którzy, tak jak oni, mieszkają poza Polską. W składzie stuosobowej grupy, która 
spotkała się w stolicy Węgier, znaleźli się młodzi ludzie z Islandii, Anglii, Francji, Belgii, 
Niemiec, Grecji, Białorusi, Rosji, a także z Polski. Wspólnej modlitwie przewodniczył abp 
Stanisław Gądecki.
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apostolskiej w Budapeszcie i na 
Słowacji.
Niewiele krajów może poszczy-
cić się wizytą dwóch papieży 
na przestrzeni 25 lat. Słowacja 
jest jednym z nich. Jan Paweł II 
udał się tam trzykrotnie (pierw-
szy raz, kiedy Bratysława nale-
żała jeszcze do Czechosłowacji, 

a po raz ostatni w 2003 r.). Teraz papież 
Franciszek powrócił aż na trzy dni do tego 
środkowoeuropejskiego kraju. W czasie swej 
podróży apostolskiej na Słowację papież 
odwiedził Bratysławę, Preszów, Koszyce                     
i Szasztin.

20 rocznica zamachów z 11 września. 
Abp Gomez przypomina o potrzebie patriotyzmu

O potrzebie narodowej dumy, 
jedności i autentycznego patrio-
tyzmu, a także ducha solidarno-
ści przypomniał w przeddzień 
dwudziestej rocznicy zama-
chów terrorystycznych z 11 
września 2001 roku przewod-
niczący Konferencji Biskupów 
Katolickich USA, arcybiskup 

José H. Gomez.
Arcybiskup Los Angeles zapewnił o jedności Kościoła katolickiego ze 
wszystkimi, którzy w tym dniu stracili swoich bliskich. „Modlimy się za 
stracone niewinne istnienia i modlimy się za tych, którzy je opłakują,                                                                                                                             
a także za wielu, którzy wciąż noszą rany po tych atakach, fizyczne, 
emocjonalne i duchowe” – zapewnił abp Gomez. Przewodniczą-
cy amerykańskiego episkopatu zaznaczył, że „Był to mroczny dzień 
zniszczenia i śmierci, ale pamiętamy również o bohaterach – osobach, 
które jako pierwsze zareagowały na atak, strażakach, policjantach, ra-
townikach medycznych i ekipach ratunkowych. Wielu z nich oddało 
swoje życie w służbie bliźnim. Ta przemoc, zrodzona z najgorszego zła                    
w ludzkim sercu, wydobyła również to, co najlepsze w naszym człowie-
czeństwie. Myślimy dziś o odwadze i hojności niezliczonych zwykłych 
ludzi oraz o duchu jedności i autentycznego patriotyzmu, który widzie-
liśmy w dniach, jakie nastąpiły po tych zamachach” – czytamy w jego 
oświadczeniu.
Prosimy Boga, aby dał pocieszenie tym, którzy są pogrążeni w żałobie 
i pokój każdemu sercu, które jest trawione nienawiścią, i niech przy-
niesie pokój naszemu, targanemu konfliktami światu. Powierzmy nasze 
modlitwy i nasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Matce Boga i Matce 
każdego z nas” – zaapelował przewodniczący Konferencji Biskupów 
Katolickich USA.

Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka
 nowymi błogosławionymi

Papieski delegat, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. 
Marcello Semeraro ogłosił kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę 
Czacką nowymi błogosławionymi. 12 września br. w Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Warszawie odbyła się Msza św. beatyfikacyjna Prymasa 
Tysiąclecia i założycielki dzieła dla osób niewidomych w Laskach.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz                 
z prezydentem i premierem, Marszałkowie Sejmu i Senatu, liderzy partii 
politycznych, parlamentarzyści.
Mszę św. koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym m.in. me-
tropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. 

Fot. Facebook/KongresMlodziezyPolonijnej

Papieskie motywy podróży na Słowację 
Umocnienie wspólnoty katolików, zagrożonych sekularyzacją, podróż na peryferia znajdujące 
się w centrum Starego Kontynentu i wymiar ekumeniczny, którego znaczenia nie można 
umniejszyć, to najważniejsze aspekty papieskiej wizyty na Słowacji (12-15.09) – pisze dla 
KAI watykanista Andrea Gagliarducci, który towarzyszył Ojcu Świętemu w wizycie 
apostolskiej w Budapeszcie i na Słowacji.
Niewiele krajów może poszczycić się wizytą dwóch papieży na przestrzeni 25 lat. Słowacja
jest jednym z nich. Jan Paweł II udał się tam trzykrotnie (pierwszy raz, kiedy Bratysława 
należała jeszcze do Czechosłowacji, a po raz ostatni w 2003 r.). Teraz papież Franciszek 
powrócił aż na trzy dni do tego środkowoeuropejskiego kraju. W czasie swej podróży 
apostolskiej na Słowację papież odwiedził Bratysławę, Preszów, Koszyce i Szasztin.
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20 rocznica zamachów z 11 września. Abp Gomez przypomina o potrzebie patriotyzmu
O potrzebie narodowej dumy, jedności i autentycznego patriotyzmu, a także ducha 
solidarności przypomniał w przeddzień dwudziestej rocznicy zamachów terrorystycznych z 

11 września 2001 roku przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, arcybiskup 
José H. Gomez.
Arcybiskup Los Angeles zapewnił o jedności Kościoła katolickiego ze wszystkimi, którzy w 
tym dniu stracili swoich bliskich. „Modlimy się za stracone niewinne istnienia i modlimy się 
za tych, którzy je opłakują, a także za wielu, którzy wciąż noszą rany po tych atakach, 
fizyczne, emocjonalne i duchowe” – zapewnił abp Gomez. Przewodniczący amerykańskiego 
episkopatu zaznaczył, że „Był to mroczny dzień zniszczenia i śmierci, ale pamiętamy również 
o bohaterach – osobach, które jako pierwsze zareagowały na atak, strażakach, policjantach, 
ratownikach medycznych i ekipach ratunkowych. Wielu z nich oddało swoje życie w służbie 
bliźnim. Ta przemoc, zrodzona z najgorszego zła w ludzkim sercu, wydobyła również to, co 
najlepsze w naszym człowieczeństwie. Myślimy dziś o odwadze i hojności niezliczonych 
zwykłych ludzi oraz o duchu jedności i autentycznego patriotyzmu, który widzieliśmy w 
dniach, jakie nastąpiły po tych zamachach” – czytamy w jego oświadczeniu.
Prosimy Boga, aby dał pocieszenie tym, którzy są pogrążeni w żałobie i pokój każdemu sercu, 
które jest trawione nienawiścią, i niech przyniesie pokój naszemu, targanemu konfliktami 
światu. Powierzmy nasze modlitwy i nasz naród Najświętszej Maryi Pannie, Matce Boga i 
Matce każdego z nas” – zaapelował przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA.
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Kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka nowymi błogosławionymi

Konrad Krajewski, prymas Czech kard Dominik Duka OP oraz kard. 
Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski. Obecni byli tak-
że biskupi z różnych krajów, min. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy                 
i Mołdawii. Mszę koncelebrowało też ponad 600 księży, w tym wielu wy-
święconych przez kard. Wyszyńskiego.
W Świątyni Opatrzności Bożej reprezentowane były także środowiska 
związane z nowymi błogosławionymi, w tym członkowie rodziny kard. 
Wyszyńskiego, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża wraz ze współsiostrami oraz wychowankowie z Ośrod-
ka dla Niewidomych w Laskach.
Odczytując z mandatu Ojca Świętego list apostolski, w którym Franciszek 
wpisał kard. Wyszyńskiego i matkę Czacką w poczet błogosławionych, 
kard. Semeraro poinformował, że wspomnienie liturgiczne bł. Stefana 
Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja a wspomnienie liturgiczne bł. 
matki Czackiej – 19 maja.
Kard. Marcello Semeraro powiedział w homilii, że nowi polscy Błogosła-
wieni stanowią wzór wierności Ewangelii i służby potrzebującym.
“Niech nowi Błogosławieni będą potężnymi orędownikami dla tego za-
służonego Narodu, niech będą światłem dla władz państwowych i samo-
rządowych oraz niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności 
Ewangelii Chrystusa” – zakończył swą homilię. kard. Marcello Semeraro.
Po końcowym błogosławieństwie udzielonym przez kard. Marcello 
Semeraro zabrzmiała pieśń „Boże coś Polskę” w wykonaniu kilku chó-
rów, uświetniających uroczystość beatyfikacyjne.

Pastorał i kielich kard. Wyszyńskiego 
użyte podczas liturgii beatyfikacyjnej

W trakcie liturgii beatyfikacyjnej kard. Stefana 
Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej 
zostały wykorzystane paramenty i insygnia Pry-
masa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz kie-
lich mszalny.
Pastorał używany przez prymasa jako symbol 

Fot. Piotr Molecki/East News

Fot. Archidiecezja Warszawska/Konferencja Episkopatu Polski/G. Gałązka

Pastorał i kielich kard. Wyszyńskiego użyte podczas liturgii beatyfikacyjnej

W trakcie liturgii beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej 
zostały wykorzystane paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz 
kielich mszalny.
Pastorał używany przez prymasa jako symbol kija pasterskiego, wyrażającego pieczę biskupa 
nad powierzonym sobie ludem Bożym, na co dzień jest eksponowany w Muzeum Jana Pawła 
II i Prymasa Wyszyńskiego, znajdującym się w pierścieniu kopuły Świątyni Opatrzności 
Bożej.

Kielich Pomnik fot. Anna Gulak

Abp Ryś: czasy beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej zbiegły się w zamyśle 
Bożym
„To Pan Bóg wybiera czas beatyfikacji i kanonizacji. Te czasy w przypadku kard. 
Wyszyńskiego i matki Czackiej zbiegają się w zamyśle Bożym. Tych dwoje było sobie 
bliskich i uczyło się nawzajem od siebie” – podkreślił abp Grzegorz Ryś po wyniesieniu na 
ołtarze Prymasa Tysiąclecia i założycielki dzieła dla niewidomych w Laskach. „Matka 
widziała lepiej niż niejeden widzący. To, co widziała, to krzyż. A my krzyża często nie 
widzimy, odwracamy od niego oczy. Jej rodzina, gdy była jeszcze młoda, nie chciała widzieć 
nadchodzącej utraty jej wzroku. Zabierano ją na bale, miała jeździć konno, nawet jeśli nie 
widziała już przeszkód. To częsta reakcja – odwracanie wzroku, aby nie widzieć krzyża. A 
ona patrzyła w krzyż” – powiedział abp Ryś. „Czy może niewidomy prowadzić 
niewidomego? Może, jak widać na jej przykładzie. Czy niewidomi mogą być świadkami 
wiary dla ludzi widzących? Kto był lub jeździ do Lasek, musi w to wierzyć. To miejsce 
przyciąga ludzi, którzy mają milion pytań i tam uczą się odpowiedzi od ludzi, którzy nie 
widzą” – zaznaczył abp Ryś.

W POLSCE
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kija pasterskiego, wyrażającego pieczę biskupa nad powierzonym sobie 
ludem Bożym, na co dzień jest eksponowany w Muzeum Jana Pawła II                                                              
i Prymasa Wyszyńskiego, znajdującym się w pierścieniu kopuły Świąty-
ni Opatrzności Bożej.

Abp Ryś: czasy beatyfikacji kard. Wyszyńskiego 
i matki Czackiej zbiegły się w zamyśle Bożym

„To Pan Bóg wybiera czas beatyfikacji i kanonizacji. Te czasy w przy-
padku kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej zbiegają się w zamyśle Bo-
żym. Tych dwoje było sobie bliskich i uczyło się nawzajem od siebie” 
– podkreślił abp Grzegorz Ryś po wyniesieniu na ołtarze Prymasa 
Tysiąclecia i założycielki dzieła dla niewidomych w Laskach. „Matka 
widziała lepiej niż niejeden widzący. To, co widziała, to krzyż. A my 
krzyża często nie widzimy, odwracamy od niego oczy. Jej rodzina, gdy 
była jeszcze młoda, nie chciała widzieć nadchodzącej utraty jej wzro-
ku. Zabierano ją na bale, miała jeździć konno, nawet jeśli nie widziała 
już przeszkód. To częsta reakcja – odwracanie wzroku, aby nie widzieć 
krzyża. A ona patrzyła w krzyż” – powiedział abp Ryś. „Czy może nie-
widomy prowadzić niewidomego? Może, jak widać na jej przykładzie. 
Czy niewidomi mogą być świadkami wiary dla ludzi widzących? Kto 
był lub jeździ do Lasek, musi w to wierzyć. To miejsce przyciąga ludzi, 
którzy mają milion pytań i tam uczą się odpowiedzi od ludzi, którzy nie 
widzą” – zaznaczył abp Ryś.
„Kard. Franciszek Macharski powiedział mi kiedyś, że to Pan Bóg wy-
biera czas beatyfikacji i kanonizacji. To dobrze widać na dzisiejszym 
przykładzie, bo niektórzy mówią, że z Prymasem Wyszyńskim to się 
stało za późno, a z matką Czacką zdumiewająco za szybko – nikt się 
nie spodziewał, że matka Czacka dogoni Prymasa” – powiedział KAI 
abp Ryś.

Prymas Polski: nowi błogosławieni wzorem 
pokonywania trudności

„Bóg daje nam nowych błogosławionych w trudnych czasach, byśmy 
patrząc na nich, mieli odwagę pokonywać przeciwności, byśmy nie tra-
cili nadziei i podejmowali swoje zadania otwierając serce dla drugiego 
człowieka” – powiedział Prymas Polski, abp Wojciech Polak podczas 
briefingu po uroczystościach beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyń-
skiego i Matki Czackiej. Wraz z m. Judytą Olechowską, przełożoną 
generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, zgo-
dził się, że w ewangelizacji – zwłaszcza dziś – nie chodzi o słowa, ale                       
o czyny i postawę życiową.

„Kard. Franciszek Macharski powiedział mi kiedyś, że to Pan Bóg wybiera czas beatyfikacji i 
kanonizacji. To dobrze widać na dzisiejszym przykładzie, bo niektórzy mówią, że z 
Prymasem Wyszyńskim to się stało za późno, a z matką Czacką zdumiewająco za szybko –
nikt się nie spodziewał, że matka Czacka dogoni Prymasa” – powiedział KAI abp Ryś.

Fot. ks. Paweł Kłys

Prymas Polski: nowi błogosławieni wzorem pokonywania trudności
„Bóg daje nam nowych błogosławionych w trudnych czasach, byśmy patrząc na nich, mieli 
odwagę pokonywać przeciwności, byśmy nie tracili nadziei i podejmowali swoje zadania 
otwierając serce dla drugiego człowieka” – powiedział Prymas Polski, abp Wojciech Polak 
podczas briefingu po uroczystościach beatyfikacyjnych kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Czackiej. Wraz z m. Judytą Olechowską, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża, zgodził się, że w ewangelizacji – zwłaszcza dziś – nie 
chodzi o słowa, ale o czyny i postawę życiową.

Fot. Karol Porwich/East News

Abp Gądecki: Eucharystii nie można zastąpić transmisją
„Możemy prowadzić różne działania polityczne, gospodarcze, społeczne, ale one wszystkie są 
ograniczone czasem i zasięgiem geograficznym, i wcześniej czy później się wyczerpią. 
Eucharystia natomiast przynosi życie wieczne, przekracza wszelkie bariery i jest spotkaniem 
z żywym Bogiem, którego nie można zastąpić żadną inną aktywnością ani telewizyjną 
transmisją” – przypomniał w rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP 
uczestniczył w Budapeszcie w 52. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym.

Abp Gądecki: Eucharystii nie można zastąpić transmisją
„Możemy prowadzić różne działania polityczne, gospodarcze, społecz-
ne, ale one wszystkie są ograniczone czasem i zasięgiem geograficznym,                    
i wcześniej czy później się wyczerpią. Eucharystia natomiast przynosi ży-
cie wieczne, przekracza wszelkie bariery i jest spotkaniem z żywym Bo-
giem, którego nie można zastąpić żadną inną aktywnością ani telewizyjną 
transmisją” – przypomniał w rozmowie z KAI abp Stanisław Gądecki. 
Przewodniczący KEP uczestniczył w Budapeszcie w 52. Międzynarodo-
wym Kongresie Eucharystycznym.

Wystawa „Co ja z Wami mam. 
Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły”

W Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie do 23 grudnia br. można 
oglądać wystawę „Co ja z Wami mam”, poświęconą duszpasterstwu tu-
rystycznemu ks. Karola Wojtyły. Jej celem jest przypomnienie i przybli-
żenie chwil górskiego wędrowania, kajakowych spływów czy narciarskich 
zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej 
refleksji.
Wśród znajdujących się na ekspozycji obiektów zobaczyć można m.in. 
stroje turystyczne ks. Karola Wojtyły, sprzęt biwakowy, aparat fotogra-
ficzny, którym zrobiono wiele zdjęć udostępnionych na wystawę, narty 
czy poddany niedawno konserwacji kajak ks. Karola Wojtyły, a także or-
nat i paramenty liturgiczne używane przez niego podczas polowych Mszy 
św. W jednej z sal ekspozycyjnych można również obejrzeć film zawiera-
jący wspomnienia uczestników tamtych turystycznych wypraw.

Fot. BP KEP

Wystawa „Co ja z Wami mam. Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły”
W Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie do 23 grudnia br. można oglądać wystawę „Co ja 
z Wami mam”, poświęconą duszpasterstwu turystycznemu ks. Karola Wojtyły. Jej celem jest 
przypomnienie i przybliżenie chwil górskiego wędrowania, kajakowych spływów czy 
narciarskich zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej 
refleksji.
Wśród znajdujących się na ekspozycji obiektów zobaczyć można m.in. stroje turystyczne ks. 
Karola Wojtyły, sprzęt biwakowy, aparat fotograficzny, którym zrobiono wiele zdjęć 
udostępnionych na wystawę, narty czy poddany niedawno konserwacji kajak ks. Karola 
Wojtyły, a także ornat i paramenty liturgiczne używane przez niego podczas polowych Mszy 
św. W jednej z sal ekspozycyjnych można również obejrzeć film zawierający wspomnienia 
uczestników tamtych turystycznych wypraw.

Źródło: www.ekai.pl

Modlitwa za wstawiennictwem 
bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej

Boże, źródło wszelkiej świętości,
który powołałeś ociemniałą Matkę Elżbietę

do służenia Tobie w niewidomych na duszy i na ciele,
obdarzając ją męstwem w dźwiganiu krzyża

dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę ludzi,
za jej wstawiennictwem udziel łaski...,

o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy
dla większej chwały Trójcy Przenajświętszej.

Amen.
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

                                            MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Modlitwa o uproszenie łask
za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,
zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.
Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,
proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.
Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                             Modlitwa

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na 
naszej drodze jako znak zbawienia 
i nadziei. Powierzamy się Tobie, 
Uzdrowienie chorych, która u stóp 
krzyża zostałaś powiązana z cier-
pieniem Jezusa, trwając mocno                          
w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, 

wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, 
aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powró-
cić po tym czasie próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy 
dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który 
obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas pro-
wadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi proś-
bami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przy-
gód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
   

Modlitwa o wstawiennictwo 
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński 
Opiekunie wszystkich Polaków
Orędowniku w każdej trudnej sytuacji 
rodaków Ojcze narodu Polskiego 
Obrońco uciśnionego 
Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo 
do Boga jedynego [ intencja...]
Wiem, że nie opuścisz mnie 
w potrzebie Ty wspierałeś 
w trudach każdego człowieka 
Głosiłeś dobrą nowinę 
Broniłeś od złego
Pomagałeś podnieść z upadku, 
ofiarując całego siebie
Wierzę, że i teraz wstawiasz 
się za nami do Boga Miłosiernego 
Wypraszając łaski ze 
Świętymi w Niebie 

Ojcze Nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

20.09. - Pniewy – 
           św. Jana Chrzciciela
21.09. - Pniewy – 
           Siostry Urszulanki SJK
22.09. - Psarskie
23.09. - Nojewo
24.09. - Lubosz 
25.09. - Mościejewo
26.09. - Lusówko

Dzisiaj zbiórka ofiar do skarbon na KUL               
i Wydział Teologiczny UAM.

Biuro parafialne nieczynne w poniedzia-
łek, a także ks. Proboszcz nieobecny                            
w tym tygodniu e biurze.

We wtorek o godz. 18:40 w salce parafial-
nej kolejne spotkanie kandydatów z na-
szej parafii do sakramentu bierzmowania 
z klas pierwszych szkoły ponadpodstawo-
wej i klas ósmych szkoły podstawowej. 

Spotkanie grupy Młody Apostoł w soboty 
o godz. 10:00 w sali parafialnej. Zaprasza-
my chętne dzieci ze szkoły podstawowej.

Schola dziecięca w niedzielę  o godz. 10:00.

Zapisy dzieci naszej parafii do I Komunii 
Św. w niedzielę 19 września po Mszy św. 
o godz. 11:00. Prosimy rodziców, aby to 
uczynili.

W minionym tygodniu zmarła nasza para-
fianka śp. Irena Karczewska z ul. Polskiej. 
Msza pogrzebowa i pogrzeb w najbliższą 
środę o godz. 10:00. Polećmy zmarłych 
Bożemu miłosierdziu – Dobry Jezu a nasz 
Panie…


