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Czytanie I: Jr 20,7–9; * PS 138 * Czytanie II: Rz 12, 1-2
Ewangelia: Mt 16,21-27;

Jezus

zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że
musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na
bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On
odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale
o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: „Jeśli kto 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 mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem
z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.
Oto słowo Pańskie.
S Z K O D A D U S Z Y
Dlaczego św. Piotr z takim zaangażowaniem i pasją czynił wyrzuty Panu
Jezusowi, gdy słyszał zapowiedź zbawczej męki i zmartwychwstania? Dlaczego
wołał do swego Mistrza i Nauczyciela: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie
przyjdzie to nigdy na Ciebie”? Ta reakcja pokazuje, jak bardzo po ludzku
myślał Piotr i jego towarzysze, jak gorąco pragnęli mesjasza, który spełni ich
oczekiwania dotyczące wolności politycznej, ekonomicznej i sukcesu

ziemskiego. Zauważmy, że uczniowie stracili wszelką nadzieję w wielki piątek,
gdy ich Pan skonał na krzyżu. Zapomnieli, że wielokrotnie Chrystus zapowiadał
swoją mękę, a jednocześnie mówił o swym zmartwychwstaniu. Obraz Jezusa
Miłosiernego, namalowany według objawień św. Faustyny, ukazuje Chrystusa
Zmartwychwstałego, który idzie do swych wystraszonych uczniów, ukazując
wyraźnie ślady zbawczej męki. To właśnie rana serca, staje się dla nas
promieniującym źródłem Bożej łaski.
Wołanie Piotra „nigdy to na Ciebie nie przyjdzie” jest niezgodą
człowieka na Boży plan zbawienia. Pan Jezus natychmiast wskazuje swym
uczniom krzyż, jako znak przynależności do Niego. Nie ma innej możliwości:
kto mówi „chcę iść za Jezusem”, musi wiedzieć, że idzie najpierw za Jezusem
ukrzyżowanym, cierpiącym i poniżonym. Nie ma innej drogi do chwały
i wywyższenia.
Pan Jezus ukazuje w dzisiejszej Ewangelii cel ostateczny człowieka. To
właśnie w perspektywie powołania do wiecznej szczęśliwości, udział w krzyżu
Chrystusa nabiera najgłębszego sensu. „Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”. „Miary
ludzkie są inne. Miara, jaką mierzy Bóg, przewyższa je niepomiernie. To, co
nam wydaje się klęską, jest w oczach Bożych zwycięstwem miłości ofiarniczej.
I oto właśnie w Krzyżu ludzkiej hańby zawiera się źródło wywyższenia
Chrystusa w Bogu. „Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich
i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
PANEM - ku chwale Boga Ojca" (Flp 2,9-11). Oczom Apostołów objawiło się
to poprzez zmartwychwstanie Chrystusa. Wtedy pojęli, że Chrystus jest Panem,
że dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wtedy otworzyły się ich
oczy i serca. Usta Tomasza wyznały: „Pan mój i Bóg mój" (J 20,28). Wtedy też,
uwierzywszy w mocy Ducha Prawdy, gotowi byli wyruszyć na cały świat, aby
„nauczać wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
(por. Mt 28,19). /św. Jan Paweł II/
Piotr i inni apostołowie zrozumieli po zmartwychwstaniu i w mocy
Ducha Świętego mądrość Krzyża. Już nie myśleli o ludzkim sukcesie, karierze
i powodzeniu. Zrozumieli bowiem zbawczy sens cierpienia: „A Bóg wszelkiej
łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy
trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu
chwała i moc na wieki wieków!” (1P 5, 10-11) .
x. Proboszcz
75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
„W dniu 1 września /…/ obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej. Kiedy tego dnia w godzinach porannych Polska została zaatakowana
od zachodu, cały Naród był gotów odpowiedzieć na ten zbrojny najazd,
podejmując wojnę w obronie śmiertelnie zagrożonej Ojczyzny. Minęło
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wówczas niewiele więcej niż dwadzieścia lat od chwili, kiedy Polska odzyskała
niepodległość i mogła znowu rozpocząć samodzielne życie jako suwerenne
państwo. A chociaż w tym stosunkowo krótkim okresie państwo to natrafiało na
wiele trudności zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych na drodze swego
rozwoju, to jednak rozwój ten wyraźnie postępował. Dlatego też zdecydowana
była wola obrony Ojczyzny nawet pomimo nierównych sił. Godny podziwu
i wiecznej pamięci był ten bezprzykładny zryw całego społeczeństwa,
a zwłaszcza młodego pokolenia Polaków, w obronie Ojczyzny i jej istotnych
wartości. I ta wola obrony niepodległego Państwa towarzyszyła synom
i córkom naszego Narodu nie tylko w okupowanym kraju, ale także na
wszystkich frontach świata, na których Polacy walczyli o wolność własną
i cudzą. Rozpoczęta bowiem w dniu 1 września wojna rozszerzała się na coraz
dalsze kraje europejskie i pozaeuropejskie. Coraz nowe narody padały ofiarą
hitlerowskiego najazdu, albo też znajdowały się w stanie radykalnego
zagrożenia. Naród polski w tej wojnie, która była nieodzowną obroną Europy
i jej cywilizacji wobec totalitarnej przemocy, wywiązał się w pełni — rzec
można: w nadmiarze — ze swoich zobowiązań alianckich, płacąc najwyższą
cenę za „wolność naszą i waszą”. (św. Jan Paweł II)
Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY
610-611
Po każdej rozmowie z Panem dziwnie umocniona jest dusza
moja, jakiś głęboki spokój panuje w duszy mojej i czyni mnie
odważną tak, że się nie lękam niczego na świecie; jedną mam
tylko obawę, aby nie zasmucić Jezusa. O Jezu mój, błagam
Cię przez dobroć najsłodszego Serca Twojego, niech się
uciszy gniew Twój i okaż nam miłosierdzie swoje. Rany
Twoje niech nam będą zasłoną przed sprawiedliwością Ojca
Twojego. Poznałam Cię, o Boże, jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się
i karmi wszelka dusza. O, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie
przymioty Jego; miłosierdzie jest największym przymiotem Boga, wszystko, co
mnie otacza, o tym mi mówi. Miłosierdzie jest żywotem dusz, litość Jego jest
nieprzebrana. O Panie, patrz na nas i postępuj z nami według litości Twych
niepoliczonych, według wielkiego miłosierdzia Twego.

MODLITWA O POKÓJ
Boże ojców naszych, Wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze
wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie. Potęp wojny
i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby
głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi
wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci,
udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny –
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złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny –
kłębowiska walki i przemocy.
Spraw – niech ustanie wojna w Syrii, na Ukrainie w Iraku i na całym
świecie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi
odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty,
a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne
i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż
gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.
Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
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Z OGŁOSZEŃ

Jutro o godz. 9 Msza św. na rozpoczęcie roku dla Szkoły Podstawowej
a we wtorek o godz. 800 dla Gimnazjum.
We wtorek różaniec wypominkowy o godz. 1730 .
W pierwszy piątek miesiąca przed południem będę odwiedzał chorych.
O godz. 1500 Msza św. do Miłosierdzia Bożego. Po Mszy adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 1800 - spowiedź na rozpoczęcie roku
szkolnego. Dzieci rocznicowe przy spowiedzi otrzymają książeczki
pierwszopiątkowe.
Zapraszam wszystkich ministrantów i kandydatów do ministrantów na
Mszę wieczorną w najbliższy piątek o godz. 1800.
W pierwszą sobotę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu, różaniec wynagradzający. Intencja dla koła św. Faustyny na
wrzesień: „O pokój na świecie”.
Po wakacjach kancelaria będzie czynna we wtorki i środy od godz. 1900 do
1930. W soboty: 900 - 1000.
Za tydzień święto Narodzenia NMP. W Pieczyskach odpust parafialny.
Na sumę o godz. 1200 i wspólne świętowanie zaprasza ks. Mariusz Zapolski.
Za tydzień po Sumie procesja Eucharystyczna.
Zachęcamy dzieci i młodzież naszej parafii do śpiewania.
Spotkanie organizacyjne dla dzieci szkoły podstawowej odbędzie się
w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 930; natomiast młodzież
gimnazjalną i licealną zapraszamy również w najbliższą niedzielę przed
Mszą św. o godz. 1800. Zapraszamy także osoby grające na wszelakich
instrumentach dętych i perkusyjnych...
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:
Ś.P. Adela RYBICKA (l.63) z Dobrzenicy. Pogrzeb odbył się wczoraj.
Ś.P. Stanisława GAWRYSZEWSKA (l.84) z Woli Prażmowskiej.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 1400.
Ś.P. Grzegorz CZECHOWSKI (l.44) nie pochodził z naszej parafii.
Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 1100 do grobu rodzinnego.
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