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W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, wykorzystując okoliczności uczty, podczas której zawsze w tradycji żydowskiej wygłaszało się
mowy, ukazał zasady postępowania będące
konsekwencją przełożenia wiary na życie.
Najpierw Pan Jezus z naciskiem naucza: „Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony”. Jasno widać,
że Jezus wzywa do pokory, która przecież we
współczesnym świecie, stanowi zapomnianą
i jednocześnie niechcianą cnotę. Odwołując
się do obrazu uczty, Pan Jezus definiuje pokorę jako znajomość swojego miejsca. Człowiek
pokorny nie szuka zaszczytów, potrafi się nie
narzucać. Jak bardzo dzisiaj brakuje tej cnoty
nam, którzy lubi robić wokół siebie tyle hałasu,
zamieszania, zwracać na siebie uwagę, zasadniczo nawet nie wiemy po co. Naucz nas Panie
Jezu pokory i prawdziwego życia wewnętrznego opartego na Twoich przykazaniach.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił
do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu
miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie
miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na
ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił,
powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się
uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem
nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają
czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
EWANGELIA KRÓTSZA Łk 14, 1. 7-14

KTO SIĘ WYWYŻSZA,
BĘDZIE PONIŻONY,
A KTO SIĘ UNIŻA,
BĘDZIE WYWYŻSZONY

EWANGELIA
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Myśli na każdy dzień

29.08.
„Miłość jest cierpliwa, ponieważ doznane zło znosi
ze spokojem ducha. Jest
łaskawa, ponieważ za zło
szczodrze odpłaca dobrem.
Nie zazdrości, ponieważ
dlatego, że niczego na tym
świecie nie pożąda, nie
umie zazdrościć rzeczy
doczesnych.”
św. Bonawentura

2.09.
„Powinniśmy kochać dzieci, sprawiać, by z przekonaniem i zadowoleniem
odczuwały potrzebę wypełniania swych obowiązków.
Skłaniając je do tego przez
ducha rywalizacji, przez
nadzór i szacunek do nich,
uniemożliwiamy im popełnianie zła.”
św. Marcelin Champagnat

30.08.
„Nie nauka, lecz miłość
przemienia świat.”
św. Józef Moscati
31.08.
„Zło polega na tym, iż jakiejś rzeczy brak dobra.”
św. Tomasz z Akwinu

3.09.
„Co za dziwna tajemnica otacza mnie… Jestem
równocześnie mały i wielki,
bez znaczenia i wspaniały,
śmiertelny i nieśmiertelny,
ziemski i niebieski: jedno
w powiązaniu ze światem,
drugie z Bogiem; jedno
według ciała, drugie wedle
ducha.”
św. Grzegorz Wielki

1.09.
„Wszystkich uczniów
traktujcie jednakowo, bez
czynienia różnic, swoim
postępowanie okazując tak
wielką ojcowską miłość
i ucząc ich tak, aby poznali,
że z całego serca pragniecie
ich dobra.”
św. Józef Kalasanty

4.09.
„Z wymownym nie walcz
mową. Wymowność dana
wielu, mądrość serca nielicznym.”
św. Piotr Damiani

Czytania na każdy dzień

Poniedziałek: Jr 1, 17-19; Mk 6, 17-29
Wtorek: 1 Kor 2, 10-16; Łk 4, 31-37
Środa: 1Kor 3, 1-9; Łk 4, 38-44
Czwartek: 1 Kor 3, 18-23; Łk 5, 1-11
Piątek: 1Kor 4, 1-5; Łk 5, 33-39
Sobota: 1Kor 4, 6-15; Łk 6, 1-5

NIEDZIELA 28 sierpnia 2022
PIERWSZE CZYTANIE Syr 3, 17-18. 20. 28-29
Bóg miłuje pokornych

Czytanie z Mądrości Syracha
Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto
jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym
bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest
bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalo2
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ny. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem
nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho słuchacza – to pragnienie mędrc

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 68 (67), 4 i 5ac. 6-7b. 10-11 (R.: por. 11b)
Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.
Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, *
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, *
bo Pan Mu na imię.
Refren.
Ojcem dla sierot i wdów opiekunem *
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.
Refren.
Deszcz obfity zesłałeś, Boże, *
Ty orzeźwiłeś swe znękane dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, *
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.
Refren.
DRUGIE CZYTANIE Hbr 12, 18-19. 22-24a
Stare i Nowe Przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Nie przyszliście do namacalnego i płonącego
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich
nie mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych,
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który
sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do Pośrednika
Nowego Testamentu – Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 11, 29ab

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca.
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”.
fot. Archiwum Wandy Błeńskiej
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Ogłoszenia duszpasterskie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Hasło roku duszpasterskiego

28.08.2022 r.

KOŃCZYMY WAKACJE – ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 70 odprawimy w czwartek 1 września o godz. 8.00. Msza św. z poświęceniem tornistrów
dla klas pierwszych będzie w niedzielę 4 września o godz. 11.00. Msza św. dla IV
LO w czwartek o godz. 7.30, dla Technikum Elektrycznego w piątek 2 września
o godz. 9.00.
Od 1 września Msze św. w dni powszednie o godz. 7.30 i 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego po porannej Mszy św. Msze św. w niedziele o godz. 7.30, 9.30,
11.00, 12.30 i 18.00, podobnie biuro parafialne od 1 września czynne jak przed
wakacjami. Spowiedź codziennie rano i wieczorem pół godziny przed Mszą św.,
podobnie w niedzielę.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź pierwszopiątkowa, a jednocześnie na rozpoczęcie roku szkolnego w I piątek miesiąca:
od 16.00 do 18.30 dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Komunia św. od godz. 16.00
do 17.30 co pół godziny. Bardzo pragniemy, aby wszystkie dzieci i młodzież
rozpoczęły rok szkolny w spotkaniu z Chrystusem w sakramencie Pojednania
i Eucharystii.
W I piątek o godz. 7.30 Msza św. z konferencją – zapraszamy szczególnie czcicieli Miłosierdzia Bożego naszej parafii.

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu
pw. Miłosierdzia Bożego

W sobotę Msza św. o godz.7.30, a następnie nabożeństwo I soboty składające
się z piętnastominutowego rozważania i odmówienie jednej części różańca. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej.
W I pierwszy piątek i I sobotę odwiedzimy chorych z sakramentami św. Prosimy
o zgłoszenie chęci przyjęcia kapłana do czwartku włącznie w godzinach otwarcia biura parafialnego.

PROGRAM PARAFIALNEJ PIELGRZYMKI
ŚLADAMI PAPIEŻA JANA PAWŁA II
w 25 – ROCZNICĘ POBYTU W POLSCE
22.09 -25.09.2022 r.
22.09.2022 r. (czwartek)
Godz. 05.30 – zbiórka uczestników przy kościele.
Przejazd do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w pobliżu Krupówek.
23.09.2022 r. (piątek)
Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Spacer po zimowej stolicy Polski, pod Gubałówkę. Po
zakwaterowaniu i obiadokolacji czas wolny na spacer po Krupówkach.

Adoracja
w dni powszednie
od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę
od godz. 13:30 – 17:45

24.09.2022 r. (sobota)
Śniadanie. Przejazd do krakowskich Łagiewnik i pod Wawel. Po obiadokolacji czas na samodzielne chłonięcie niezwykłej atmosfery Krakowa.
25.09.2022 r. (niedziela)
Śniadanie. Przejazd na Skałkę – Panteon Narodowy. Spacer po Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej. Powrót do Poznania. Na trasie
obiad. Zakończenie pielgrzymki około godz. 22.00
Świadczenia:
wygodny autokar, 2 noclegi ze śniadaniami w Zakopanem, 1 nocleg
ze śniadaniem w Krakowie, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie NW,
3 obiadokolacje i 1 obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie
* Uczestnicy opłacają we własnym zakresie bilety wstępów do zwiedzanych obiektów oraz przejazdy kolejkami linowymi (około 150 zł /os.)
Koszt: 950 zł /os.
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