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LITURGIA SŁOWA
Iz 50, 5-9a; Ps 116; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35
Ref. Psalmu: W krainie życia będę widział Boga

Jezwus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.
W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego
z proroków”. On ich zapytał: „A wy
za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”.
Wtedy surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich
pouczać, że Syn Człowieczy wiele
musi wycierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie.
A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po
ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł
im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa
je”. – Oto słowo Pańskie.

12 września 2021

Tylko trwając w słowie Bożym
możemy myśleć po Bożemu
a nie po ludzku. Słowo Boże odnawia nasz umysł na podobieństwo umysłu Chrystusa i pozwala rozróżnić, co jest wolą
Bożą, co podoba się Bogu, co
jest prawdziwie dobre i doskonałe. Mając odnowiony umysł
przez słowo Boże, przestajemy
szukać we wszystkim tylko siebie samego i żyć jedynie sobą.
Możemy teraz naśladować Jezusa i przez wiele ucisków
i utrapień zmierzać do Królestwa Bożego, które nie jest
z tego świata. Duch Boży może
teraz prowadzić nas drogą Chrystusa, gdzie umierając sobie, będzie w nas jaśnieć zmartwychwstały Pan.

PATRONKA DNIA
Błogosławiona Maria od Jezusa, dziewica
Błogosławiona Maria od Jezusa urodziła się 28 sierpnia 1560 roku w Tartanedo pod
Guadalajarą, w Meksyku. W 1577 r. wstąpiła w Toledo do sióstr karmelitanek bosych.
Trzykrotnie obierano ją przeoryszą, a przez dwadzieścia jeden lat była mistrzynią nowicjuszek.
Święta Teresa z Avili, nazywała ją swoim letradillo – małym doktorem. Po radę zwracali się do niej nie tylko duchowni, ale i możni tego świata, m.in. Filip III.
Maria zmarła 13 września 1640 r. Hiszpańską mistyczkę w 1976 r. beatyfikował papież
Paweł VI.

Marek Ristau
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego
wiedliwym i jednocześnie miłosierKomentarz do pierwszego
nym? Święty Jan Paweł II powieczytania
Trzecia pieśń Sługi Pańskiego dział, że na krzyżu Chrystusa nastąspisana przez proroka Izajasza, piło spotkanie Bożej sprawiedliwoktóry został nazwany przez św. ści z miłością. Bóg jest sprawieHieronima „ewangelistą pośród dliwy i jest miłosierny, i to, co po
proroków”, ukazuje nam obraz ludzku wydaje się sprzecznością, w
Sługi, który jest wspierany w prze- Bogu nabiera innego wymiaru, pośladowaniach. W tym krótkim tek- nieważ sprawiedliwość i miłosierście autor zapewnia nas, że Bóg dzie potrzebują siebie nawzajem,
wspomaga swoich wiernych, że dopełniają się.
Uczmy się od Boga samego bycia
wspiera ich w przeciwnościach.
Autor wypowiada się w pierwszej w stosunku do siebie i bliźnich
osobie, przez co tekst ten nabiera sprawiedliwymi i miłosiernymi zajeszcze mocniejszego wyrazu. Uf- razem.
ność w Bożą pomoc utwierdza
Komentarz do drugiego
Sługę w trwaniu przy powierzonej
czytania
mu misji.
Pokaż mi wiarę swoją bez uczynTekst ten jest niebywale wymowny z jeszcze jednego powodu. ków, to ja ci pokażę wiarę ze swoZ jednej strony widzimy Sługę Bo- ich uczynków (Jk 2, 18b). Wiara
żego, który jest świadom swojej jest łaską, ale jest też zadaniem.
misji i tego, że nie jest w niej sam, Mamy w naszym życiu tak postępoże umacnia go sam Bóg. Z drugiej wać, by jej nie utracić, by się w nas
strony możemy na ten tekst spoj- rozwijała, by poprzez nasze czyny
rzeć, jak na zaproszenie do naślado- ukazywała Boga innym. Święty Łuwania Sługi Bożego. Czwarty wer- kasz w 10 rozdziale swojej Ewanset: Pan Bóg Mnie obdarzył języ- gelii przywołuje przypowieść o Sakiem wymownym, bym umiał marytaninie, który pomógł człoprzyjść z pomocą strudzonemu, wiekowi pobitemu przez zbójców
przez słowo krzepiące. Każdego w drodze do Jerycha. Pan Jezus
rana pobudza me ucho, bym słuchał kończy ją słowami: Idź i czyń pojak uczniowie - jest wyraźnym za- dobnie (Łk 10, 25-37). Wynika
proszeniem do czytania, słuchania, z tego, że mamy nie tylko głosić
medytowania Słowa Bożego oraz Dobrą Nowinę, ale też czynić wodo niesienia go dalej. Bóg daje kół dobro, mamy czynić uczynki
moc, by przy Nim trwać, by być Mu miłosierdzia. Przy czym te dobre
uczynki powinniśmy czynić w łączwiernym i wypełniać Jego wolę.
Czy odnoszę to zaproszenie do ności z Panem Bogiem. Pamięsiebie? Czy chcę służyć Bogu? Czy tajmy też, że wiara, która nie ma
wierzę w Jego obecność w mojej przełożenia na czyny miłości, staje
się martwa, staje się jej karykaturą.
codzienności?
Pamiętajmy też słowa Pana Jezusa,
że cokolwiek uczyniliście jednemu
Komentarz do psalmu
Dziękczynny hymn na cześć z braci moich najmniejszych, MniePana, który troszczy się o swój lud, ście uczynili (por. Mt 25,40).
Czy moja wiara jest wspierana
który troszczy się o każdego
z osobna. Psalmista wychwala ła- uczynkami?
skawość Boga. Zwraca uwagę na
Komentarz do Ewangelii
Jego sprawiedliwość i miłosierdzie.
Cezarea Filipowa – Ewangelista
Można tu postawić pytanie o to, czy
te dwa przymioty wzajemnie się nie Marek przenosi nas dzisiaj na półwykluczają. Czy można być spra- noc Izraela, w górskie okolice,

KATECHIZM
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
1467 Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej
posługi oraz szacunek należny
osobom, Kościół oświadcza, że
każdy kapłan, który spowiada,
zobowiązany jest pod bardzo
surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych
przez penitentów . Nie może on
również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie
uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza
żadnych wyjątków, nazywa się
"pieczęcią sakramentalną", ponieważ to, co penitent wyznał
kapłanowi, zostaje "zapieczętowane" przez sakrament.
1468 "Cała skuteczność pokuty
polega na przywróceniu nam
łaski Bożej i zjednoczeniu nas
w przyjaźni z Bogiem". Celem
i skutkiem tego sakramentu jest
więc pojednanie z Bogiem.
U tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, "zwykle nastają po nim
pokój i pogoda sumienia wraz
z wielką pociechą duchową".
Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe
"zmartwychwstanie duchowe",
przywrócenie godności i dóbr
życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr jest przyjaźń
z Bogiem.
gdzie mamy zmierzyć się z pytaniem, które zostało postawione
przez Pana Jezusa nie tylko uczniom, ale też każdemu z nas, mianowicie: Za kogo uważają mnie ludzie? (Mt 8, 27b) Słyszymy różne
odpowiedzi, a wśród nich tę Piotrową: Ty jesteś Mesjasz (Mt 8,
29b). Piotrowi została objawiona

prawda. Czy jednak rozumiał, co to
znaczy? Zaraz potem Pan Jezus po
raz pierwszy zapowiada swoją
mękę. Uczniowie nie rozumieją,
jeszcze są na tę prawdę zamknięci.
Ciekawa jest postawa Piotra, który
zdaje się wiedzieć lepiej od swojego Mistrza i zaczyna Go upominać, że to na Niego nie przyjdzie

(por. Mt 8, 32). Można powiedzieć,
że Piotr wychodzi przed szereg.
Przed chwilą mówił, że Jezus jest
Mesjaszem, a teraz zarzuca Mu, że
mówi głupoty. Warto sobie zadać
pytanie, czy czasami nie zachowuję
się, jak Piotr, czy nie mówię Bogu,
co ma czynić, jak ma postępować.
Panie Boże, otwórz moje oczy

i serce na prawdziwe poznanie Ciebie, uwolnij mnie od moich wyobrażeń o Tobie, otwórz na słuchanie
Twojego słowa i działanie zgodnie
z Twoim zamysłem.
Komentarze zostały przygotowane
przez Joannę Człapską

MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA
Róża Czacka, późniejsza Matka
Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi – dziś Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. Ze środowiska rodzinnego wyniosła gruntowne oraz
wszechstronne wykształcenie, ideały patriotyczne i społeczne oraz
żywą i pogłębioną wiarę. Grała
pięknie na fortepianie i kochała muzykę. Znała biegle angielski, niemiecki, francuski i dodatkowo
orientowała się w łacinie kościelnej
i średniowiecznej. Od dzieciństwa
zagrożona była ślepotą. Po wielu
nieudanych próbach ratowania
resztek wzroku utraciła go ostatecznie w wieku 22 lat. Od lekarza okulisty usłyszała nie tylko prawdę
o nieuchronnej ślepocie, ale i wezwanie, by zająć się sprawą niewidomych, którymi w Polsce nikt się
nie zajmował.
Głęboka, żarliwa wiara sprawiła,

że ten wielki cios przyjęła jako dar
Boży – znak osobistego powołania
życiowego. Postanowiła stworzyć
instytucję, w której niewidomi będą
się kształcić i przygotowywać do
samodzielnego życia. Nadano jej
nazwę: Dzieło Lasek. Dewizą tego
Dzieła było: niewidomy człowiekiem użytecznym. Po raz pierwszy
w Polsce podjęto pracę z niewidomymi, a nie tylko dla niewidomych.
Matka Czacka chciała, aby przygotowujący się do samodzielnego
życia niewidomi zrozumieli, że
mogą być szczęśliwi, mimo swojej
niepełnosprawności. Laski stały się
miejscem, gdzie oprócz przygotowania dzieci i młodzieży dotkniętych utratą wzroku do samodzielności, znaleźli miejsce poszukujący
Boga i sensu życia. Byli to ludzie
z różnych środowisk społecznych
i politycznych. To dzięki Matce
i ks. Korniłowiczowi – ojcu ducho-

wemu Dzieła – mogli się czuć
w Laskach, jak w domu. Mogli tam
zobaczyć, jak owocuje Ewangelia
wcielona w życie i jak wygląda
współpraca niewidomych, sióstr,
świeckich i księży.

MYŚLI PRYMASA TYSIĄCLECIA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana
rozmowa.
Władza imponuje tylko
małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość.
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które budzi w innych.
Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mówię inaczej - czas to miłość.
Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać.

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest
dobrze dla niej żyć.
Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie
w błoto i zabrudzi się.
Nienawiść można uleczyć tylko miłością.
Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym
wrogiem samego siebie.
Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg
daje, kochasz.
Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie
ich daje radość, a pogwałcenie mnoży krzyże i mękę.
Bóg jest bliżej nas, niż nam się wydaje. Szukamy Go zazwyczaj
za daleko.

MODLITWA WG SŁÓW MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ
Panie, Boże mój, Tobie ofiaruję krzyż mój całodzienny, z miłości ku Tobie, w zjednoczeniu z Męką Pana
Jezusa, na większą cześć i chwałę Twoją, na intencję Ojca Świętego, Kościoła świętego i Ojczyzny, na zadośćuczynienie za grzechy moje, za grzechy całego świata, a w szczególności za duchową ślepotę ludzi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
***
O, Panie Jezu, racz zstąpić do serca mego, abym poznała wolę Twoją przenajświętszą i pełniła ją we wszystkim. Naucz mnie, jak Ciebie czcić i wielbić według woli Twojej. Mów Panie, bo słucha sługa Twój…
***
O Jezu, daj, abym ukrzyżowana wraz z Tobą, Boże mój i Panie mój, żyła Twoją tylko miłością w tym życiu
i Twoją tylko miłością cieszyła się w życiu przyszłym.

OGŁOSZENIA
1. Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Seminarium duchownego.
2. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszek na potrzeby biednych.
3. Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2022. Także w tym roku jest jeszcze wiele wolnych intencji w październiku w godzinach porannych. Zapraszamy.
4. Kancelaria Parafialna otwarta jest od wtorku do piątku w godz. 9.30 - 10.00 oraz 16.00 - 17.45.
5. 19 września, o godz. 11:30 odbędzie się XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny, który jest zamanifestowaniem poparcia dla tradycyjnego rozumienia małżeństwa, ochrony życia od poczęcia oraz budowaniu wspólnoty kochającej życie i rodzinę. Marsz wyruszy z placu Zamkowego i zakończy się przed kościołem św. Krzyża
przy ul. Krakowskie Przedmieście. Szczegóły w gablocie.
6. Pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, które będą przyjmować I Komunię w 2022 r.,
odbędzie się 28 września, wtorek, o godz. 19:15 w kościele. Szczegóły na naszej parafialnej stronie internetowej.
7. Gorąco zachęcamy do nabycia bardzo ciekawej książki, która ukazała się w formie wywiadu z ks. Prymasem
Wyszyńskim, pt. „Rozmowy na Bachledówce z Prymasem Polski Stefanem kard. Wyszyńskim”, autorstwa
ks. Marcina Różańskiego. Książka jest do nabycia w zakrystii w cenie 20 zł.
a. Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek – wsp. św. Jana Chryzostoma, bp. i dr. Kościoła; wtorek – święto
Podwyższenia Krzyża Świętego; środa – wsp. NMP Bolesnej; czwartek – wsp. męczenników: św. Korneliusza,
papieża oraz św. Cypriana, bp; piątek – wsp. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bp.; sobota – święto św.
Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i Archidiecezji.
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