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EWANGELIA

EWANGELIA (Mk 9,38-43.45.47-48)

Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 
z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie 
chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto 
czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bo-
wiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody 
do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie 
utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi 
i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, 
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż               
z dwiemia rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga 
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym 
wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje 
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jedno-
okim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do 
piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Ponad trzy tysiące lat temu na piaskach sy-
najskiej pustyni, Jozue, najbliższy współpra-
cownik Mojżesza, zazdrości, że Bóg udzie-
la daru proroctwa dwóm mężczyznom, 
mimo, że byli nieposłuszni wezwaniu przy-
wódcy. Izraelici szli przez pustynię już wiele 
lat. Chwile przed wydarzeniami opisanymi 
w I czytaniu zaczęli szemrać przeciw Panu 
Bogu. Znudziła im się manna, która była 
przecież wielkim darem. Zaczęli narzekać, 
uznając, że należy im się coś więcej. Uko-
chany uczeń Pana Jezusa - Jan, dwa tysiące 
lat później, obrusza się, że niektórzy czynią 
cuda, choć z Panem Jezusem nie chodzą. 
Ale to nie wszystko. Przecież z zazdrości 

Zazdrość. 
Zgorszenieszatan zbuntował się przeciw Bogu. To z zazdrości 

Kain zabił Abla, nie mogąc patrzeć, jak Bóg błogo-
sławi bratu. To z zazdrości Saul prześladował Dawi-
da. I wreszcie przez zazdrość arcykapłani żydowscy 
skazali na śmierć Pana Jezusa. Zazdrość jest niezwykle 
niszczącą siłą. Owocem niezrozumienia, nieakcepto-
wania i nieprzyjmowania swojego życia. Pojawia się 
zawsze, kiedy przestaje dostrzegać działanie Pana 
Boga w swoim życiu, dostrzegać Jego dary i za nie 
dziękować. Kiedy uznaje, że należy mi się coś innego, 
według mnie lepszego. I choć wypełnianie woli Pana 
Boga bywa trudne i wyczerpujące jest najlepszym le-
karstwem na zazdrość i przynosi pokój. Dzisiaj Pan 
Jezus wzywa nas, żebyśmy przyjrzeli się naszym da-
rom. Naszym oczom, które dostrzegą tych najbardziej 
potrzebujących, rękom, które mogą dawać, nogom, 
które zaprowadzą nas tam, gdzie On zechce. Dostali-
śmy dokładnie tyle, ile jest potrzebne do wypełnienia 
Jego woli. „Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie.” 
Ks. Jan Twardowski 

Justyna Zienkowicz
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27.09.
„O królestwo Boże walczy 
się miłością, aby miłość zro-
dzoną w sercu Boga dać bra-
tu… aby wszystko przenik-
nięte było duchem miłości.”

28.09.
„Dziś (…) Kościół mobi-
lizuje Was do tego, abyście 
zapragnęli walczyć o miłość 
większą nad tę, na którą Was 
stać. Mobilizuje nas do walki 
o wyższą miarę sprawiedli-
wości, aby sprawiedliwość 
nasza obfitowała więcej wo-
bec Boga i braci, własnej 
duszy, umysłu, woli i serca, 
własnego człowieczeństwa       
i zadania w narodzie, w pań-
stwie, w rodzinie ludzkiej, 
wszędzie. Nie stanie się to 
bez krzyża.”

29.09.
„Chrystus jest nie tylko                    
w tych, którzy czerpiąc                                               
z Jego miłości, nas miłują, 
ale i w tych, którzy doznaw-
szy naszej miłości, płacą nam 
za nią niewdzięcznością, nie-
nawiścią, złością, gniewem,              
a może i prześladowaniem. 
A jednak w nich jest Chry-
stus.”

30.09.
„Kościół to nie jest coś in 

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
abstracto. Kościół to my. 
Kościół to każdy z nas! 
Gdy oceniamy Kościół, 
oceniamy siebie, gdy 
stawiamy wymagania 
Kościołowi, stawiamy je 
sobie.”

1.10.
„Kościół budzi nadzieję, 
każe w rachunku sumie-
nia spojrzeć na siebie                                                   
w prawdzie, która wy-
zwala i pobudza do za-
czynania od nowa.”

2.10.
„Dzisiaj Kościół mobili-
zuje Was nie tyle do wal-
ki o Grób Chrystusowy 
(…), ile do walki o praw-
dy Boże, o wasze prawo 
do prawdy, do wolności, 
do sprawiedliwości, do 
szacunku i miłości.”

3.10.
„Kościół nie każe nam 
zapomnieć o sobie, ale 
domaga się od nas wy-
chowania społecznego. 
Stawia dobro społeczne 
ponad własny egoizm. 
Niekiedy żąda służby 
braciom na kolanach. 
Domaga się od nas 
otwartej walki ze złem, 
mówiąc: <<Opierajcie 
się złu, silni wiarą!>>.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Dwudziesta szustaa Niedziela zwykła, rok B
PIERWSZE CZYTANIE (Lb 11,25-29)
Nie zazdrościć darów Bożych
Czytanie z Księgi Liczb.
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był    
w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął 
na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to 
jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, 
a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, 
tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie pro-
rockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: „Eldad i Medad 
wpadli w obozie w uniesienie prorockie”. Jozue, syn Nuna, który od 
młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: „Mojże-
szu, panie mój, zabroń im”. Ale Mojżesz odparł: „Czyż zazdrosny jesteś 
o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”.

PSALM RESPONSORYJNY    (Ps 19,8 i 10.12-13.14)

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

DRUGIE CZYTANIE  (Jk 5,1-6)
Niegodziwi bogacze

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie 
was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem 
dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadec-
twem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebra-
liście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, 
żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do 
uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków 
tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawie-
dliwego: nie stawia wam oporu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17,17ba)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Za 8, 1-8; Łk 9, 46-50
Wtorek: Za 8, 20-23; Łk 9, 51-56
Środa: Dn 7, 9-10. 13-14 lub Ap 12, 7-12a; J 1, 47-51
Czwartek: Ne 8, 1-4a. 5-6.7b-12; Łk 10, 1-12
Piątek: Ba 1, 15-22; Łk 10, 13-16
Sobota: Wj 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10
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„Zawsze podchodzę do ludzi z zaufaniem. Z większym niż do… siebie”. 

Dr. Wanda Błeńska
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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.

Papież spotkał się z przedstawicielami życia społecznego
 i politycznego Słowacji

Do krzewienia pokoju, braterstwa w oparciu o korzenie chrześcijań-
skie, sprawiedliwości i solidarności oraz pielę-
gnowania piękna bycia razem zachęcił papież 
Franciszek pięciuset przedstawicieli słowac-
kiego życia społecznego i politycznego. Fran-
ciszek spotkał się z nimi 13.09 w ogrodzie 
Pałacu Prezydenckiego w Bratysławie.

Franciszek do słowackiej młodzieży:
 przeżywajcie swe życie z Jezusem

Do przeżywania życia wraz z Jezusem, w tym miłości, chwil trudnych 
i cierpień zachęcił papież Franciszek słowacką młodzież podczas spo-
tkania na stadionie Lokomotiva w Koszycach (14.09).

Papież przestrzegł przed fatalizmem i bier-
nością. „Nie jesteśmy stworzeni, by żyć ze 
spuszczoną głową, lecz aby wznosić spojrze-
nie ku Niebu” – wskazał.
Franciszek podkreślił ponadto znaczenie 
sakramentu pojednania. „Do spowiedzi nie 

przystępuje się jako osoba karcona, która musi się upokorzyć, ale jako 
dziecko, które biegnie, by przyjąć uścisk Ojca. A Ojciec podnosi nas                
w każdej sytuacji, przebacza nam każdy grzech” – przypomniał. Zachę-
cił, aby postrzegać spowiedź jako sakrament radości. 

Papież modlił się w bazylice 
Matki Bożej Siedmiobolesnej

W ostatnim dniu pielgrzymki na Słowację 
(15.09) papież Franciszek modlił się w Šaští-
nie, z biskupami słowackimi, w Bazylice Mat-
ki Bożej Bolesnej. Po modlitwie Ojciec Święty 

udał się na błonia, gdzie odprawił Mszę św. z udziałem kilkudziesięciu 
tysięcy wiernych. Od 1927 r. Matka Boża Bolesna jest patronką Słowa-
cji, a co roku, 15 września, jest organizowana do sanktuarium w Šaštínie 
pielgrzymka narodowa. W Republice Słowackiej jest to święto narodo-
we i dzień wolny od pracy. Papież ofiarował Złotą Różę figurze Matki 
Bożej Siedmiobolesnej.

Franciszek na Słowacji 
– podsumowanie papieskiej pielgrzymki
Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Bo-
lesnej w Šaštínie, z udziałem ponad 50 tys. 
wiernych, bizantyjska Boska Liturgia św. Jana 
Chryzostoma w Preszowie dla 30 tys. wier-

nych, spotkania z Ekumeniczną Radą Kościołów, przedstawicielami 
życia społecznego i politycznego, duchowieństwem, Żydami w Braty-
sławie, z Romami i młodzieżą w Koszycach oraz odwiedziny ośrodka 
dla bezdomnych „Betlejem” w Bratysławie złożyły się na wizytę apo-
stolską Franciszka w Słowacji w dniach 12-15 września br. Hasłem 
tej 34. zagranicznej podróży papieża były słowa: „Z Maryją i Józefem                               
w drodze do Jezusa”.
Eucharystię w Šaštínie koncelebrowało z papieżem kilkudziesięciu 
biskupów i księży, także z zagranicy, m.in. czeskich i morawskich.                             
Z Polski byli m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski i kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita 
krakowski.
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Franciszek do dziennikarzy o aborcji i związkach homoseksualnych 
O aborcji, będącej zabiciem dziecka w łonie matki, oraz związkach homoseksualnych i 
niemożliwości udzielania takim osobom ślubu rozmawiał Ojciec Święty z dziennikarzami na 
pokładzie samolotu, lecącego z Bratysławy do Rzymu.
„Komunia św. nie jest nagrodą dla doskonałych”, ale „darem, obecnością Jezusa w Jego 
Kościele i we wspólnocie. Taka jest teologia. […] W takim razie ci, którzy nie są we 
wspólnocie, nie mogą przyjmować Komunii św.” – powiedział papież. „ Ekskomunikowani, 
to ostre słowo, ale nie należą do wspólnoty, bo nie zostali ochrzczeni albo są z niej 
wyobcowani” [Osoby decydujące się na aborcję, dokonujące aborcji lub współdziałające w 
aborcji zaciągają karę ekskomuniki – przyp. red.].
Jak podkreślił Franciszek, aborcja to „więcej niż problem: to zabójstwo”. „Nie ma terminów 
pośrednich. Ten, kto dokonuje aborcji, zabija”. Podobnie, jak to czynił wcześniej, odwołał się 
do podręczników embriologii, które bardzo wyraźnie stwierdzają, że w trzecim tygodniu od 
poczęcia kształtują się organy nowej osoby, często zanim matka uświadomi sobie, że może 
być w ciąży. „To jest życie ludzkie. Osoba. To życie ludzkie jest szanowane, a zasada jest 
jasna” – powiedział.
„A co powinien zrobić pasterz? Nie powinien krążyć potępiając. I musi też być 
duszpasterzem z tymi, którzy są ekskomunikowani i być nim w stylu Bożym, który jest 
bliskością, współczuciem i czułością” – stwierdził Franciszek. Dodał, że także ci, którzy są 
tymczasowo poza wspólnotą, są również „dziećmi Bożymi i potrzebują naszego działania 
duszpasterskiego”.
Franciszek wypowiedział się również na temat „małżeństw” osób tej samej płci. Stwierdził, 
że małżeństwo jest sakramentem i jako takie nigdy nie może być zawarte między dwiema 

osobami tej samej płci. Zaznaczył, że Kościół katolicki „nie ma władzy, aby zmienić naturę 
sakramentu, tak jak został on ustanowiony przez Pana”
„Nie oznacza to, że trzeba ich potępiać. Nie - są naszymi braćmi i siostrami” – kontynuował 
Franciszek. „Ale małżeństwo jest sakramentem” i podkreślił, że jest zawierane między 
mężczyzną i kobietą. 

Tysiące uczestników „Marszu dla życia” w Berlinie
Około 4,5 tys. osób uczestniczyło 18 września br. w 17. „Marszu dla życia”, wspólnie 
protestując przeciw tzw. „wspomaganej śmierci” i przerywaniu ciąży. Demonstrację 
przygotowało niemieckie stowarzyszenie Prawo do Życia (BVL), skupiające 15 organizacji. 
Według organizatorów, odbywający się rokrocznie „Marsz dla życia” jest największym w 
Niemczech zgromadzeniem na rzecz ochrony życia. Przeciwko temu ponownie wybuchają na 
nowo protesty, których uczestnicy żądają „prawa do seksualnego samookreślenia” i do 
nieograniczonej dopuszczalności aborcji.

Franciszek do dziennikarzy aborcji 
i związkach homoseksualnych 

O aborcji, będącej zabiciem dziecka 
w łonie matki, oraz związkach homo-
seksualnych i niemożliwości udzielania 
takim osobom ślubu rozmawiał Ojciec 
Święty z dziennikarzami na pokładzie 
samolotu, lecącego z Bratysławy do 
Rzymu. „Komunia św. nie jest nagrodą dla doskonałych”, ale „darem, 
obecnością Jezusa w Jego Kościele i we wspólnocie. Taka jest teologia. 
[…] W takim razie ci, którzy nie są we wspólnocie, nie mogą przyjmować 
Komunii św.” – powiedział papież. „ Ekskomunikowani, to ostre słowo, 
ale nie należą do wspólnoty, bo nie zostali ochrzczeni albo są z niej wyob-
cowani” [Osoby decydujące się na aborcję, dokonujące aborcji lub współ-
działające w aborcji zaciągają karę ekskomuniki – przyp. red.].
Jak podkreślił Franciszek, aborcja to „więcej niż problem: to zabójstwo”. 
„Nie ma terminów pośrednich. Ten, kto dokonuje aborcji, zabija”. Po-
dobnie, jak to czynił wcześniej, odwołał się do podręczników embriolo-
gii, które bardzo wyraźnie stwierdzają, że w trzecim tygodniu od poczęcia 
kształtują się organy nowej osoby, często zanim matka uświadomi sobie, 
że może być w ciąży. „To jest życie ludzkie. Osoba. To życie ludzkie jest 
szanowane, a zasada jest jasna” – powiedział.
„A co powinien zrobić pasterz? Nie powinien krążyć potępiając. I musi 
też być duszpasterzem z tymi, którzy są ekskomunikowani i być nim w 
stylu Bożym, który jest bliskością, współczuciem i czułością” – stwierdził 
Franciszek. Dodał, że także ci, którzy są tymczasowo poza wspólnotą, 
są również „dziećmi Bożymi i potrzebują naszego działania duszpaster-
skiego”.
Franciszek wypowiedział się również na temat „małżeństw” osób tej sa-
mej płci. Stwierdził, że małżeństwo jest sakramentem i jako takie nigdy 
nie może być zawarte między dwiema osobami tej samej płci. Zaznaczył, 
że Kościół katolicki „nie ma władzy, aby zmienić naturę sakramentu, tak 
jak został on ustanowiony przez Pana”
„Nie oznacza to, że trzeba ich potępiać. Nie - są naszymi braćmi i sio-
strami” – kontynuował Franciszek. „Ale małżeństwo jest sakramentem”                       
i podkreślił, że jest zawierane między mężczyzną i kobietą. 

Tysiące uczestników „Marszu dla życia” w Berlinie
Około 4,5 tys. osób uczestniczyło 18 września br. w 17. „Marszu dla ży-
cia”, wspólnie protestując przeciw tzw. „wspomaganej śmierci” i prze-
rywaniu ciąży. Demonstrację przygotowało niemieckie stowarzyszenie 
Prawo do Życia (BVL), skupiające 15 organizacji. Według organizatorów, 
odbywający się rokrocznie „Marsz dla 
życia” jest największym w Niemczech 
zgromadzeniem na rzecz ochrony 
życia. Przeciwko temu ponownie wy-
buchają na nowo protesty, których 
uczestnicy żądają „prawa do seksual-
nego samookreślenia” i do nieograni-
czonej dopuszczalności aborcji.

Międzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościele
19 września br. rozpoczęła się w Warszawie międzynarodowa konferencja 
pt. „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych” – organizowana przez 
Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i Konferencję Episkopatu 
Polski we współpracy z Fundacją Świętego Józefa. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony 
dzieci i młodzieży w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Przez trzy dni pasterze Kościoła i delegaci ds. ochrony przyglądali się 
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Międzynarodowa konferencja o ochronie małoletnich w Kościele
19 września br. rozpoczęła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. „Naszą 
wspólną misją ochrona dzieci Bożych” – organizowana przez Papieską Komisję ds. Ochrony 
Małoletnich i Konferencję Episkopatu Polski we współpracy z Fundacją Świętego Józefa. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele Episkopatów i osób pracujących w obszarze ochrony 
dzieci i młodzieży w 20 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Przez trzy dni pasterze Kościoła i delegaci ds. ochrony przyglądali się reakcji różnych 
Kościołów na kryzys spowodowany wykorzystaniem seksualnym małoletnich, mierząc jego 
skutki w regionie. Wśród ok. 80 uczestników są biskupi, wyżsi przełożeni zakonów męskich i 
żeńskich oraz świeccy, zawodowo zajmujący się ochroną małoletnich, reprezentujący Kościół 
obrządku łacińskiego i bizantyjskiego z Polski, Albanii, Chorwacji, Słowenii, Węgier, 
Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, 
Litwy, Białorusi, Serbii, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Kosowa.
Jej uczestnikami byli m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki i kard. Seán O’Malley). Moderatorką pierwszej części spotkania została prof. Hanna 
Suchocka, b. premier i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, która od 2017 r. wraz z 
innymi członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich zajmuje się organizacją 
regionalnego spotkania na temat ochrony dzieci i młodzieży dla Europy Środkowo-
Wschodniej.
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reakcji różnych Kościołów na 
kryzys spowodowany wyko-
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w regionie. Wśród ok. 80 
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przełożeni zakonów męskich 
i żeńskich oraz świeccy, zawo-
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małoletnich, reprezentujący Kościół obrządku łacińskiego i bizantyj-
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Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i kard. Seán O’Malley). Mo-
deratorką pierwszej części spotkania została prof. Hanna Suchocka,                       
b. premier i b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, która od 2017 r. 
wraz z innymi członkami Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich 
zajmuje się organizacją regionalnego spotkania na temat ochrony dzieci 
i młodzieży dla Europy Środkowo-Wschodniej.

 
Zachęcam was do wsłuchania się 

w wołanie pokrzywdzonych
„Zachęcam was do wsłuchania się 
w wołanie pokrzywdzonych” – po-
wiedział papież Franciszek w wide-
oprzesłaniu, które obejrzeli i wysłu-
chali uczestnicy międzynarodowej 
konferencji „Ochrona dzieci Bożych 

naszą wspólną misją”. Franciszek przyznał, że „uznanie naszych błę-
dów i naszych upadków może spowodować, że poczujemy się istota-
mi podatnymi na zranienie i kruchymi”. „ Ale może też stanowić czas 
wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miło-
ści i wzajemnej służby. Jeśli uznamy nasze błędy, nie będziemy niczego 
się bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu” – prze-
konywał papież.Zachęcił uczestników konferencji, by byli „pokornymi 
narzędziami Pana, sługami osób pokrzywdzonych wykorzystywaniem, 
widzącymi w nich towarzyszy i bohaterów wspólnej przyszłości, przy-
szłości, jedni od drugich ucząc się, jak wzmacniać wierność i odpor-
ność na słabości”.

175. rocznica objawień Matki 
Bożej w La Salette

Mija 175 lat od objawień maryjnych 
we francuskiej wiosce La Salette 
– jednych z najsłynniejszych i naj-
ważniejszych wydarzeń tego rodzaju 
w Kościele katolickim. Matka Boża 

objawiła się tam w sobotę 19 września 1846 r. dwojgu pastuszkom: 
11-letniemu Maksyminowi Giraudowi i niespełna 15-letniej Melanii 
Calvat. Oboje pochodzili ze wspomnianego Corps i poznali się dwa dni 
wcześniej, pasąc krowy na wzgórzu Les Baisses. Orędzie swe Maryja 
przekazywała dzieciom, a za ich pośrednictwem – jak mówiła – „ca-
łemu mojemu ludowi” przez pół godziny. Główną jego treścią było 
wezwanie ludzi do zejścia ze złej drogi. „Jeżeli mój lud nie zechce się 
poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne 
i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać” – tak brzmiały 
pierwsze słowa Orędzia (po wezwaniu dzieci, aby się zbliżyły). Piękna 
Pani wymieniła wśród grzechów, popełnianych przez ludzi, a wywołu-
jących gniew Jej Syna, pracę w siódmym dniu tygodnia, przeznaczonym 
na oddawanie czci Bogu i wzywanie Imienia Bożego w przekleństwach. 
Maryja przypominała przykazania Boże, nawoływała do pokuty, na-
wrócenia i pojednania się ludzi między sobą i z Bogiem. Ukazywała 
niezbędne do tego środki: modlitwę, rzeczywisty udział w Eucharystii 
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175. rocznica objawień Matki Bożej w La Salette
Mija 175 lat od objawień maryjnych we francuskiej wiosce La Salette – jednych z 
najsłynniejszych i najważniejszych wydarzeń tego rodzaju w Kościele katolickim.
Matka Boża objawiła się tam w sobotę 19 września 1846 r. dwojgu pastuszkom: 11-letniemu 
Maksyminowi Giraudowi i niespełna 15-letniej Melanii Calvat. Oboje pochodzili ze 
wspomnianego Corps i poznali się dwa dni wcześniej, pasąc krowy na wzgórzu Les Baisses.
Orędzie swe Maryja przekazywała dzieciom, a za ich pośrednictwem – jak mówiła – „całemu 
mojemu ludowi” przez pół godziny. Główną jego treścią było wezwanie ludzi do zejścia ze 
złej drogi. „Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. 
Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać” – tak brzmiały 
pierwsze słowa Orędzia (po wezwaniu dzieci, aby się zbliżyły). Piękna Pani wymieniła wśród 
grzechów, popełnianych przez ludzi, a wywołujących gniew Jej Syna, pracę w siódmym dniu 
tygodnia, przeznaczonym na oddawanie czci Bogu i wzywanie Imienia Bożego w
przekleństwach.
Maryja przypominała przykazania Boże, nawoływała do pokuty, nawrócenia i pojednania się 
ludzi między sobą i z Bogiem. Ukazywała niezbędne do tego środki: modlitwę, rzeczywisty 
udział w Eucharystii i post. Taki charakter orędzia Najświętszej Maryi Panny (zbliżony 
zresztą do licznych objawień wcześniejszych i późniejszych, np. z Lourdes i Fatimy) zyskał 
jej jeszcze jeden tytuł – Pojednawczyni Grzeszników.

i post. Taki charakter orędzia Najświętszej Maryi Panny (zbliżony zresztą 
do licznych objawień wcześniejszych i późniejszych, np. z Lourdes i Fati-
my) zyskał jej jeszcze jeden tytuł – Pojednawczyni Grzeszników.

Szopka na placu św. Piotra. Jak 
będzie wyglądać w tym roku?

Tegoroczna szopka na Placu św. Piotra 
w Watykanie będzie pochodziła z Peru. 
Ukaże ona bogactwo kulturowe tego 
andyjskiego kraju. Przygotują ją miesz-
kańcy regionu Huancavelica. Będzie 
można ją oglądać od 15 grudnia przez 45 dni. Na Placu św. Piotra stanie 
replika w skali 1:1 typowej szopki rolniczej wspólnoty Chopcca, składają-
ca się z ponad 30 elementów, wykonanych przez pięciu artystów specja-
lizujących się w regionalnej ikonografii. Wszystkie postacie – Dzieciątko 
Jezus, Maryja, św. Józef, Trzej Królowie, pasterze – zostaną wykonane 
z agawy, uformowane w gipsie i pokryte tkaniną dekorowaną w sposób 
typowy dla Chopcca. W szopce znajdą się też zwierzęta typowe dla regio-
nu Huancavelica, takie jak: lama, kondor, alpaka, wigonia, owce, wiskacze, 
flamingi, gęsi andyjskie. Odtworzona będzie również przyroda i architek-
tura z Huancaveliki. Gubernatorat Państwa Watykańskiego wybrał szop-
kę z Peru w roku 200-lecia niepodległości tego kraju.

Abp Ryś: Kościół beatyfikuje ludzi, 
których wiarę widać

O wierze, którą widać po tym jak okazu-
jemy miłosierdzie i w jaki sposób pod-
nosimy swój krzyż mówił abp Grzegorz 
Ryś podczas Mszy św. dziękczynnej za 
dar beatyfikacji kard. Stefana Wyszyń-
skiego i Matki Elżbiety Czackiej.
 W homilii, abp Ryś, nawiązując do Listu św. Jakuba, podkreślił, że 
Kościół beatyfikuje i kanonizuje ludzi, których wiarę widać. I to nie 
dlatego, że się ze swoją wiarą obnoszą, ale widać ją po tym, jak żyją                         
i postępują. „Po czym widać wiarę?”- pytał dalej łódzki pasterz. „Wiarę 
widać po miłosierdziu, po stosunku do brata lub siostry. Do braci, którzy 
nie mają odzienia, którym brak chleba. W spotkaniu z takim bratem wiara 
może być widoczna lub niewidoczna. To zależy od naszej postawy wobec 
takiego brata – głodnego, potrzebującego” – mówił. „Wiarę też widać po 
tym, jak bierzesz swój krzyż, w jaki sposób go podnosisz. Dwa znaki wia-
ry to – miłosierdzie i podniesienie krzyża. Dwa znaki, po których widać 
wiarę. Można o nich mówić razem, bo miłosierdzie się odnosi do krzyża, 
który dźwiga ktoś inny. Wiarę widać po tym, jak podnoszę krzyż drugiego 
i jak dźwigam swój krzyż” – podkreślił abp Ryś. Eucharystia była sprawo-
wana na stadionie Orła Łódź. Na zakończenie Mszy Św., wierni zgroma-
dzeni na stadionie, aby dziękować za dar beatyfikacji kard. Wyszyńskiego 
i Matki Czackiej, zaśpiewali „Te Deum”, po którym Ksiądz Arcybiskup 
pobłogosławił wszystkich relikwiami nowych błogosławionych.

Pierwsze w Polsce sanktuarium 
bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Podczas Mszy św. dziękczynnej, w ko-
ściele pw. Przemienienia Pańskiego 
w Zuzeli, w niedzielę 12 września br., 
bp Janusz Stepnowski, ordynariusz 
diecezji łomżyńskiej, ogłosił ustano-
wienie tegoż kościoła Sanktuarium bł. 
Stefana Wyszyńskiego. „To wyjątkowy moment dla parafii, która zwią-
zana jest z osobą bł. Kardynała, bo jak sam przyznał: „tutaj w tej ro-
dzinie parafialnej podwójnie się narodziłem: Z ciała i krwi mojej Matki 
i z Chrystusowej Krwi w sakramencie Chrztu… Jestem związany z Zuzelą 
sercem” – przypomniał bp Stepnowski, który przewodniczył Mszy św.

W POLSCE
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Abp Ryś: Kościół beatyfikuje ludzi, których wiarę widać
O wierze, którą widać po tym jak okazujemy miłosierdzie i w jaki sposób podnosimy swój 
krzyż mówił abp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. dziękczynnej za dar beatyfikacji kard. 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. W homilii, abp Ryś, nawiązując do Listu 
św. Jakuba, podkreślił, że Kościół beatyfikuje i kanonizuje ludzi, których wiarę widać. I to nie 
dlatego, że się ze swoją wiarą obnoszą, ale widać ją po tym, jak żyją i postępują.
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stosunku do brata lub siostry. Do braci, którzy nie mają odzienia, którym brak chleba. W 
spotkaniu z takim bratem wiara może być widoczna lub niewidoczna. To zależy od naszej 
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po tym, jak podnoszę krzyż drugiego i jak dźwigam swój krzyż” – podkreślił abp Ryś.
Eucharystia była sprawowana na stadionie Orła Łódź.
Na zakończenie Mszy Św., wierni zgromadzeni na stadionie, aby dziękować za dar 
beatyfikacji kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej, zaśpiewali „Te Deum”, po którym Ksiądz 
Arcybiskup pobłogosławił wszystkich relikwiami nowych błogosławionych.
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Pierwsze w Polsce sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego
Podczas Mszy św. dziękczynnej, w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, w 
niedzielę 12 września br., bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, ogłosił 
ustanowienie tegoż kościoła Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego. „To wyjątkowy moment 
dla parafii, która związana jest z osobą bł. Kardynała, bo jak sam przyznał: „tutaj w tej 
rodzinie parafialnej podwójnie się narodziłem: Z ciała i krwi mojej Matki i z Chrystusowej 
Krwi w sakramencie Chrztu… Jestem związany z Zuzelą sercem” – przypomniał bp 
Stepnowski, który przewodniczył Mszy św.

Abp Gądecki: mamy dbać o dobro skrzywdzonych
„Gromadzimy się tutaj, żeby leczyć się z obojętności, a tym bardziej z lekceważenia krzywdy 
– powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, witając 
uczestników warszawskiej konferencji „Ochrona dzieci Bożych naszą wspólną misją –
Przyjmujemy do serca wezwanie Ojca Świętego Franciszka, żeby nie dbać przede wszystkim 
o wizerunek instytucji [Kościoła], (…) ale skupić się na dobru skrzywdzonych” –
zadeklarował hierarcha.
„Trzeba też uczciwie uznać, że popełniliśmy wiele błędów, a nawet zaniedbań wobec osób 
zranionych w Kościele. Takie stanięcie w prawdzie nie powinno nas jednak prowadzić do 
defetyzmu czy rozpaczy. Trzeba duszpasterskiego nawrócenia, o którym mówi papież 
Franciszek, zmiany myślenia i działania, w której to przyjęcie dziecka, jego ochrona, a także 
pomoc skrzywdzonym staną się priorytetem nie tylko dla wybranych osób czy instytucji, ale 
także dla każdej i każdego z nas” – wskazał Metropolita Poznański.
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Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej
Bazylika NMP Niepokalanie Poczętej

Górka Klasztorna – część wsi Rataje w 
Polsce, położona w województwie wielko-

polskim, w powiecie pilskim, w gminie Ło-
bżenica. Nazwa Górka Klasztorna powstała                             
w roku 1923, od czasu objęcia tej miejsco-
wości przez księży Misjonarzy Świętej Ro-
dziny. Poprzednio nazywano ją Górką pod 
Łobżenicą lub Górką na Krajnie. W czasach 
przedchrześcijańskich było to ważne miej-
sce kultu, które ówcześnie znajdowało się                                                                                           
w środku prastarej puszczy porastającej oko-
lice. Obecnie zrekonstruowano z tamtego 
okresu kamienny krąg w przyklasztornym 
parku z tablicą informacyjną. W Górce Klasz-
tornej mieści się Sanktuarium Maryjne z ba-
zyliką NMP Niepokalanie Poczętej, w którym 
znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Gó-
reckiej z XVII wieku, koronowany 6 czerwca 
1965 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Górka Klasztorna jest najstarszym w Polsce 
miejscem Kultu Maryjnego. Matka Boża ob-
jawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 
1079. Dzisiaj miejsce to jest znane właśnie 
z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej 
oraz studzienki, w której woda z chwilą ukaza-
nia się Maryi nabrała cudownych właściwości. 
14 czerwca 2015 odbyło się uroczyste nadanie 
tytułu bazyliki mniejszej sanktuarium w Górce 
Klasztornej z okazji 50-lecia koronacji obrazu 
MB Góreckiej. W 1971r. w Górce Klasztornej 
ustanowiono rzymskokatolicką parafię NMP 
Niepokalanie Poczętej. Górka Klasztorna jest 
znana również z wystawianych co roku pasyj-

nych misteriów, zaś latem odbywa się festi-
wal „Maria Carmen”. Przed wieloma wie-
kami cały ten region porośnięty był gęstą, 
nieprzebytą puszczą. Pozostałością po niej 
jest istniejący do dzisiaj Gaj Górecki. Pusz-
cza ta była zamieszkana przez liczne ple-
miona pogańskie, które, przed przyjęciem 
chrześcijaństwa przez Mieszka I w roku 966, 
oddawały cześć swoim bożkom. Na terenie 
Krajny możemy odnaleźć ślady pogańskich 
świątyń, m. in. „kamiennych kręgów”. 
W takich kręgach czczono bożki, składano 
im ofiary, zbierano się na narady, podej-
mowano ważne dla plemienia decyzje. Ta-
kie kręgi - świątynie obsadzano dębami. W 
kręgu znajdował się ołtarz, na którym palił 
się święty ogień oraz źródełko - studzien-

ka, z której czerpano wodę do pogańskich 
obrzędów. Największym bóstwem krajeń-
skich pogan był Swarożyc. Jest rzeczą wiel-
ce prawdopodobną, że właśnie w miejscu, 
gdzie kiedyś znajdował się taki kamienny 
krąg, ukazała się pasterzowi w roku 1079 
Najświętsza Maryja Panna. W tym świętym 
miejscu za przyczyną Matki Bożej docho-
dziło i dochodzi do cudownych uzdrowień 
z ciężkich chorób ciała, ale przede wszyst-

kim duszy. Świadkami tego są konfesjonały 
i ta przepiękna świątynia. Na przestrzeni dzie-
jów naszej Ojczyzny, przeciwnicy Boga i kul-
tu maryjnego wielokrotnie starali się wymazać 
to miejsce z kart historii, wymazać pierwsze 
ślady kultu Maryi i wiary Polaków. Palono ko-
ściół, zasypywano źródełko. Były to jednak 
próby daremne. Aktualnie teren Sanktuarium 
otacza wysoki mur. Przekraczając bramę 
przychodzimy pod krzyż, gdzie znajduje się 
tabliczka upamiętniająca miejsce objawienia. 
Bliskość Studzienki z cudowną wodą po-
twierdza autentyczność tego miejsca. To wła-
śnie tu, na dębie, objawiła się Matka Boża – 
w obronie ludu polskiego, po tragicznej śmier-
ci biskupa Stanisława na Skałce. Na samym 
środku Placu Objawienia zbudowano kaplicę 

murowaną, zwaną Stu-
dzienką. W 1744 roku 
zbudowano nad Stud-
nią kaplicę z drewna. 
W 1979 roku Prymas 
Tysiąclecia podniósł 
ją do rangi kościoła 
i nadał pierwotny tytuł 
kościoła „Nawiedze-
nie Najświętszej Panny 
Maryi”, ze świętem 2 
lipca. Po uzdrawiającą 
wodę ze studzienki po 
dzień dzisiejszy przy-
jeżdżają ludzie z całej 
Polski. W pobliżu Stu-
dzienki pobudowano 
Sanktuarium, dziś Ba-
zylikę Mniejszą. Obraz 
Matki Bożej Góreckiej 
znajduje się w ołtarzu 
głównym tego Sank-
tuarium. Jak podają 
świadkowie był nama-

lowany przez nieznanego malarza jeszcze 
za życia pasterza – naocznego świadka – po 
obja¬wieniu Matki Bożej. Po wybudowaniu 
kościoła w 1111 r. obraz zawieszono w nim 
i tam przebywał do 1575 roku, kiedy to ko-
ściół spalono. Potem obraz oddano do Ło-
bżenicy. Kiedy katolicy odzyskali kościół 
i kiedy Bernardyni osiedlili się w zbudowanym 
w gaju klasztorze, chcieli obraz zabrać do 
swego drewnianego kościółka, ale Łobżenica 
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go nie oddała. Bernardyni ufundowali nowy obraz, który prze-
trwał do 1907 roku, do kolejnego spalenia kościoła, tym razem 
przez tajną policję pruską. Kiedy kościół odrestaurowano, ob-
raz zrekonstruowano z pozostałych po spaleniu fragmentów, 
na które zostały nałożono piękne szaty ofiarowane przez ro-
dzinę Andrzejewskich z Łobżenicy. W roku 1954 obraz od-
restaurowano w toruńskiej pracowni prof. Jerzego Hoppena. 
A w 1965r. został on ukoronowany przez Prymasa Tysiąclecia. 
Na skronie Maryi nałożono korony papieskie z Białym Orłem, 
god¬łem czcicieli Matki Bożej. Wokół Dzieciątka umieszczo-
no 5 kolców z kolczastego drutu, aby upamiętnić męczeństwo 
i krew w tym miejscu. W nawie głównej Kościoła, na ścianach 
bocznych, znajdują się dwa ołtarze rokokowe z mensami sar-
kofagowymi - św. Antoniego i Dobrego Pasterza. Obok nich 
w kościele widzimy Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej i Ołtarz 
Matki Boskiej Szkaplerznej. W kościele znajduje się bardzo 
ciekawy eksponat pochodzący z 1983 roku, kiedy to Ks. Jan 
Czekała MSF przy pomocy parafian nawlókł na długi sznur 
paciorki różańcowe upamiętniające kolejne lata od momentu 
objawienia Matki Bożej. Na dzień dzisiejszy różaniec liczy so-
bie 940 paciorków, a od 1983 roku każdy paciorek ma swojego 
„chrzestnego”, który na początku nowego roku – w Święto 
Świętej Bożej Rodzicielki – nawleka go, dodając do różańca 
kolejny rok. Różaniec był poświęcony 30 X 1983 roku. Od 
1923 roku Sanktuarium opiekują się Misjonarze Świętej Ro-
dziny  którzy pragną być wiernymi pokornymi sługami Maryi 
i Jej Syna Jezusa Chrystusa. Obok kościoła mieszczą się zabu-
dowania klasztorne, w których odbywają się regularne spotka-
nia formacyjne i rekolekcje. Misjonarze zapraszają wszystkich 
w progi Góreckiego Sanktuarium, gdzie na swoje stroskane, 
czasem poranione, będące w jakiejkolwiek potrzebie dzieci, 
spogląda Matka Najświętsza, Górecka Pani i Królowa Krajny.

     Matko Górecka, Matko jedyna,
	 	 	 	 	 Przyozdobiły	Ciebie	i	Twojego	Syna,
	 	 	 	 	 W	darze	złożone	te	dwie	korony,
	 	 	 	 	 By	lud	na	Krajnie	został	zbawiony.
	 	 	 	 	 Uproś	nam	łaskę	i	wiarę	żywą,
	 	 	 	 	 Nadzieję	wielką	i	miłość	prawdziwą.	
	 	 	 	 	 Wszyscy	błagamy	dziś	Matko	Ciebie,	
	 	 	 	 	 Ucieczko	nasza	w	każdej	potrzebie.
	 	 	 	 	 A	kiedy	będą	stygły	powieki,
	 	 	 	 	 Bijące	serce	stanie	na	wieki,
	 	 	 	 	 To	wówczas	skończy	się	ziemska	droga,
	 	 	 	 	 Matko	przybądź	i	prowadź	do	Boga!	
      Amen
      

                                             Ewa Wika w służbie Maryi

Sanktuaria Maryjne
1.07.2022 r.

Transfer Leszno – Poznań – Berlin Brandenburg
Berlin Brandenburg – Bordeaux -> nocleg (easyJet)

2.07.2022 r.
Zwiedzanie Bordeaux I transfer do La Salette -> nocleg

3.07.2022 r.
La Salette -> nocleg

4.07.2022 r.
La Salette – Lourdes -> nocleg

5.07.2022 r.
Lourdes -> nocleg

6.07.2022 r.
Lourdes – Tuluza – Lizbona (TAP air Portugal) lub (Ryanair)
Transfer do Fatimy 
Udział w nabożeństwie (nocleg)

7.07.2022 r.
Fatima (nocleg)

8.07.2022 r.
Fatima – Porto (nocleg))

9.07.2022 r.
Porto - Lizbona – zwiedzanie Lizbony (nocleg

10.07.2022 r.
Lizbona – Berlin Brandenburg (TAP Air Portugal) lub (Ryanair)
Transfer Berlin Brandenburg – Poznań - Leszno
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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

27.09. - Ceradz Kościelny
28.09. - Lusowo
29.09. - Tarnowo Podgórne
30.09. - Rokietnica
1.10. - Przeźmierowo
2.10. - Baranowo
3.10. - Kiekrz – parafia

Biuro parafialne czynne według ustalonych 
dni i godzin, ks. Proboszcz nieobecny w tym 
tygodniu w biurze.

W tym tygodniu przypada I piątek i sobo-
ta miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa: od 
16.00 do 18.30. Komunia św. dla dzieci od 
godz. 16.00 do 17.30 co pół godziny. 

W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją 
– zapraszamy szczególnie czcicieli Miłosierdzia 
Bożego naszej parafii.

W sobotę Msza św. o godz.7.30, a następnie 
nabożeństwo I soboty. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich czcicieli Matki Bożej.

W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy cho-
rych z sakramentami św. W związku z epide-
mią prosimy, by w tym tygodniu do czwartku 
włącznie w godzinach otwarcia biura para-
fialnego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana. 
Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie o to 
poproszą. 

W piątek, 1 października, swoje imieniny ob-
chodzi s. Teresa posługująca w biurze para-
fialnym. Msza św. w intencji Siostry w ponie-
działek 4 października o godz. 7.30.
 
W piątek zaczynamy miesiąc październik, 
nabożeństwa różańcowe w naszym kościele                      
o godz. 17:30 następnie Msza św.

W minionym tygodniu zmarli nasi parafia-
nie: śp. Tadeusz Manyś z Placu Waryńskiego                         
i śp. Łucjan Czajka z ul. Botanicznej. Msza 
pogrzebowa i pogrzeb na naszym cmentarzu                 
w najbliższy poniedziałek o godz. 10:00. Po-
lećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu – Dobry 
Jezu a nasz Panie…


