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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 35, 4-7a; Jk 2, 1-5; Mk 7, 31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przemierzał ziemie Dekapolu. Przez
Sydon szedł w kierunku Jeziora Galilejskiego. Wtedy przyprowadzili do Niego głuchoniemego i prosili Go, aby położył na
niego rękę. Odprowadził go na bok, z dala od tłumu, włożył
palce w jego uszy i śliną dotknął jego języka; spojrzał w niebo,
westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: Otwórz się! Natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy
jego języka, tak że mógł poprawnie mówić. I przykazał im, aby
nic nikomu nie mówili, ale im bardziej zakazywał, tym więcej
oni rozpowiadali. Pełni podziwu mówili: „Wszystko dobrze
uczynił. Sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią”.

pozostawić je w języku Jezusa, jakby chciał utrwalić brzmienie
Jego głosu. Na słowo effatha, to znaczy ‘otwórz się’, człowiek
zaczął słyszeć i mówić. Odtąd mógł wrócić do świata, wejść
w relacje z innymi ludźmi, cieszyć się życiem. Chrystus ma moc
wyrwać każdego z więzów i ograniczeń, a przede wszystkim
przez działanie Ducha Świętego doprowadzić do wewnętrznego
otwarcia serca. „On stał się człowiekiem, aby człowiek, który stał
się wewnętrznie głuchy i niemy z powodu grzechu, był w stanie
usłyszeć głos Boga, głos Miłości, która przemawia do jego serca,
i w ten sposób sam nauczył się mówić językiem miłości” (Benedykt XVI).

Nowe życie
Jedno krótkie aramejskie słowo znajduje się w centrum opowieści o uzdrowieniu głuchoniemego. Ewangelista zdecydował się

Panie Jezu, daj mi doświadczyć w wierze Twojej łaski, która otwiera serce na spotkanie z Tobą i bliźnimi. Obym słyszał Twój głos i ustami głosił Twoją chwałę.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 50, 5-9a; Jk 2, 14-18; Mk 8, 27-35

Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W czasie drogi pytał uczniów: „Co mówią ludzie?
Kim według nich jestem?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Mówią, że
jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że
jednym z proroków”. On ich zapytał: „A według was, kim jestem?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Chrystusem”. Wówczas nakazał im, aby nikomu o Nim nie mówili. Jezus zaczął
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli
Pisma, że zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął Go na
bok i stanowczo Go upominał. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, skarcił Piotra: „Szatanie, odejdź ode Mnie!
Bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku”. Potem przywołał
tłum i uczniów i powiedział do nich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je;

a kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ocali je”.
Kim jestem dla ciebie?
„Według was, kim jestem?” – pyta Jezus swoich uczniów. Pyta
i nas. To nie jest egzamin z wiedzy religijnej, podczas którego
możemy pochwalić się swoją znajomością różnych teorii na temat Chrystusa albo zawstydzić własną ignorancją. To pytanie
bardzo osobiste i mające charakter decydujący: Kim jestem dla
ciebie teraz, w tym momencie twojego życia? Jezus nie pyta, co
o Nim słyszeliśmy, czego nas nauczono na katechezie, co o Nim
kiedyś myśleliśmy. Pyta o teraz! Tak jak żonę pytającą męża o miłość interesuje „teraz” ich relacji, a nie to, co było przed laty.
Jezu, dziś razem ze św. Piotrem chcę wyznać wiarę w Ciebie. Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś moim Panem i moim
Zbawicielem.

INFORMACJE DLA WIERNYCH
Msze św. w niedzielę o godz.: 9.00, 10.30 dla młodzieży, 12.00 dla dzieci i 18.00.
Msze św. w tygodniu o godz.: 17.00 i 18.00. We wtorek i w sobotę Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa.
W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 16.45, w soboty od godz. 8.00 do 9.00.
Spowiedź: podczas każdej Mszy św.
Sakrament chrztu: Trzecia niedziela miesiąca o godz. 10.30. W piątek, przed niedzielą chrztów, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą
pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
Roczki: Czwarta niedziela miesiąca o godz. 12.00.
Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II: 16 każdego miesiąca godz. 18.00.
Modlitwy za wstawiennictwem św. Rity – patronki spraw trudnych: 22 każdego miesiąca godz. 18.00.
Msza św. w intencji ojczyzny – pierwsza niedziela miesiąca godz. 18.00
Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca – pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00 i pierwsza niedziela miesiąca godz. 9.00.

Rok św. Stanisława Kostki w Polsce
Święty z Rostkowa
W tym roku przypada 450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. Episkopat Polski ogłosił, że rok 2018 będzie w całym
Kościele w Polsce Rokiem św. Stanisława Kostki. Główne uroczystości Roku św. Stanisława Kostki miały miejsce, 19 sierpnia
w Rostkowie z udziałem kard. Stanisława Dziwisza. W dniach
25-26 września odbędzie się w Płocku z okazji tego roku zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Poczta Polska wydała znaczek upamiętniający św. Stanisława Kostkę. Na znaczku
umieszczony został obraz „Święty Stanisław Kostka” autorstwa
Elżbiety Plewy-Hoffmann. Kompozycję malarską wieńczy roślinny motyw ozdobny, w który wpisana została sylwetka białego
orła w koronie. Doroczną pamiątkę św. Stanisława Kostki kościół w Polsce obchodził
wcześniej 13 listopada. Od 1974 r. święto to
obchodzimy 18 września, jako święto patronalne dzieci i młodzieży, by na progu nowego roku szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się 28 października 1550 r. w Rostkowie pod Przasnyszem (Mazowsze), zmarł
15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Był synem
Jana kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci i 2 siostry. Do
lat 12 uczyli go rodzice a następnie jego
nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński).
Wychowywał się w rodzinie wierzącej, przez rodziców był traktowany surowo. Oto, co Stanisław powiedział o swojej rodzinie: „Rodzice
chcieli, byśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom.
Co więcej postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas
zawsze – sami jak i przez domowników – do wszelkiej pobożności, skromności, uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia,
z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz
najmniejszą”. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Zamieszkał
w przyszkolnym konwikcie, ale niedługo potem zlikwidowano go i bracia musieli szukać domu gdzie indziej. Zamieszkali

w domu luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek
modlitwy, wprowadzania osób duchownych, ani nawet wypowiadania się na temat religii w jego domu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 r. ciężko
zachorował. Bardzo pragnął przyjąć Komunię Świętą, ale
Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie księdza.
W nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami
przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa
mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy. Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał
zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 r.
pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia.
Dotarł do Dillingen w Bawarii (ok. 650 km)
i zgłosił się do św. Piotra Kanizjusza. Ten
wysłał go do Rzymu, gdzie św. Franciszek
Borgiasz przyjął go 28 października 1567 r.
do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Marzył o misjach w Indiach. Wielkim wydarzeniem w życiu św. Stanisława
było przybycie 1 sierpnia w uroczystość
Matki Bożej Anielskiej (dziś tę uroczystość
obchodzimy 2 sierpnia) św. Piotra Kanizjusza, który zatrzymał się w domu nowicjatu
i wygłosił dla nich konferencję. Po tej konferencji Stanisław powiedział do kolegów:
„Dla wszystkich ta nauka świętego męża
jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest
ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym
miesiącu”. Koledzy zlekceważyli sobie jego słowa. Jeszcze 5
sierpnia jeden z ojców zabrał Stanisława do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej na doroczny odpust. Za kilka dni
było święto Wniebowzięcia Matki Bożej. 10 sierpnia Stanisław
napisał list do Matki Bożej i ukrył go na swojej piersi. Prosił
by mógł odejść z tego świata w uroczystość Wniebowzięcia
Maryi. Jego prośba została wysłuchana. W wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Stanisław dostał
silnych mdłości i zemdlał. Wystąpił na nim zimny pot i poczuł
dreszcze, z ust zaczęła sączyć mu się krew. O północy zaopa-

trzono go Wiatykiem. Przeszedł do wieczności tuż po północy
15 sierpnia 1568 r., mając zaledwie siedemnaście lat.
Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa
lata później otwarto jego grób, znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1670 r. przez papieża Klemensa X i kanonizowany przez papieża Benedykta
XIII w 1726 roku.
Święty Stanisław Kostka od 1674 r. jest patronem Polski
i Litwy, do czego przyczyniła się wiara w jego wstawiennictwo
w zwycięstwie nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. i pod
Beresteczkiem nad siłami tatarsko-kozackim 30 lat później.
W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest
w stroju jezuity. Jego atrybutami są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia,
Madonna, różaniec.
W roku 1926, w 200-lecie kanonizacji, odbyła się uroczystość sprowadzenia do Polski małej części jego relikwii.
W jaki sposób dziś inspiruje nas św. Stanisław Kostka
Święty Stanisław Kostka jest drogowskazem dla młodzieży, ale także dla każdego z nas. Jest wzorem prawdziwego

człowieka, który pokazuje jak wiarę i pobożność można
przełożyć na bardzo konkretne czyny i postawy. Ten młody człowiek jest wzorem bardzo dojrzałego człowieka. Jest
przykładem jak poważnie przejść przez życie. Święty Stanisław bardzo poważnie potraktował swoją wiarę i pobożność.
Bardzo widoczna jest wierność powołaniu, wierność postanowieniom. W naszych czasach przeżywamy kryzys wierności na różnych poziomach: wierności małżeńskiej, wierności
powołaniu, wierności przyjętym zasadom także społecznym,
czy światopoglądowym. Święty Stanisław jest przykładem
wierności powołaniu aż do końca, przykładem wierności
wbrew przeciwnościom.
Dziś młodzi, bardziej niż przed laty, boją się podejmowania decyzji. To pokazuje, że są słabsi duchowo. Przez Świętego
Stanisława Kostkę Pan Bóg mówi do nich: wzmocnijcie swojego ducha! Dziś młodzi boją się, że ktoś będzie ingerował w ich
pragnienia i pokazywał im inny kierunek życia, niż sobie wymyślili. Stanisław Kostka może być dziś dla młodych wzorem
szukania woli Bożej i tego, że Bóg ma dla każdego lepszy plan
niż ludzkie plany, które wcale nie muszą być doskonałe.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia
się w życie naszej parafialnej wspólnoty. Jest wiele propozycji,
choćby działające u nas wspólnoty katolickie: Akcja Katolicka,
Żywy Różaniec, Oaza, Krąg Biblijny, Liturgiczna Służba Ołtarza,
Chórek Dziecięcy. Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy!
2. Niedziela, 9 września, rozpoczyna kwartalne dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VIII Tydzień Wychowania pod hasłem „Wybór drogi”. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy
zobowiązani do troski o młode pokolenie i pomocy rozeznawaniu powołania i towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu drogi życia.
3. W niedzielę, 16 września, na Mszy św. o godz. 9.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II; możemy
składać karteczki z prośbami, podziękowaniami i ofiarami.
4. Niedziela, 16 września, to Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji
oraz rozwój kultury i kształcenie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać
po prasę katolicką.
5. W trzecią niedzielę miesiąca, 16 września, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
6. W poniedziałek, 17 września, wspomnienie 79. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych
modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się
sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
7. We wtorek, 18 września, przypada święto św. Stanisława

Kostki, patrona polskiej młodzieży. Dzieci i młodzieży, zapraszamy w tym dniu na Mszę św. na godz. 18.00. Spowiedź od
godz. 17.30.
8. W sobotę, 22 września, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z prośbami.
9. Spotkanie rodziców młodzieży z trzeciej klasy gimnazjum
i pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, przygotowujących się
do Sakramentu Bierzmowania, będzie we wtorek, 11 września, na Mszy św. o godz. 18.00.
10. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w środę, 12 września, na Mszy św. o godz. 18.00.
11. Ogłoszenia duszpasterskie a także intencje mszalne można sprawdzić na stronie internetowej naszej parafii:
www.nmp-kp.pl

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 13 września, św. Jan Chryzostom (ok. 349-407),
biskup Konstantynopola, jeden z czterech wielkich doktorów
Kościoła wschodniego;
• W piątek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa;
• W sobotę, 15 września, Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicach bolesnych;
• We wtorek, 18 września, św. Stanisław Kostka (1550-1568),
młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży;
• W czwartek, 20 września, święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł
Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867;
• W piątek, 21 września, św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA

ZMARLI: sierpień 2018
1. Damian Amlicki
2. Waldemar Szymski

CHRZTY: sierpień 2018
1. Mikołaj Adam Bomba
2. Maja Magdalena Kwiatkowska
3. Hubert Bartosz Lasek

5 INTENCJE MSZALNE

XXIII Niedziela Zwykła 09.09.
9.00. 1) † Mirosława Jakóbczyk
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. I, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej w 12. r. urodzin dla Jasia
12.00.		 Msza św. dziękczynna za przeżyte lata z prośbą
			 o dalsze Boże błogosławieństwo w 60. r. urodzin,
			 od żony z rodziną
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 9
Poniedziałek 10.09.
17.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 10
18.00. † Jerzego Cesarz, od uczestników pogrzebu
Wtorek 11.09.
7.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 11
18.00. 1) † Jerzego Ciastonia, od związków zawodowych
			 i pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
			 Górniczej
		 2) † Waldemara Szymskiego, od uczestników
			 pogrzebu
Środa 12.09.
17.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 12
18.00. 1) † Mariannę, Bronisława, Stefana Krosta; Stanisława
			 Pazur; Zygmunta Molickiego
		 2) † Andrzeja Kiljan w 3. r. śmierci; od żony z dziećmi
Czwartek 13.09. Św. Jana Chryzostoma
17.00. † Teresę, Bronisława Antoniego Brust; Lidię,
			 Włodzimierza Stojek
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 13
Piątek 14.09. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
17.00. † Waldemara, Marię, Stanisława Aleksandra Szymskich
18.00. 1) † Jana Olechowskiego, gregorianka 14
		 2) † Mirosława Kozłowskiego vel Różyckiego w 3. r.
			 śmierci, od żony i dzieci
Sobota 15.09. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
7.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 15
18.00. 1) † Irenę Gulińską w 6. r. śmierci, od syna z rodziną
		 2) † Teresę Rogacz z racji urodzin, od męża, córki
			 i synów z rodzinami
!
XXIV Niedziela Zwykła 16.09.
9.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, oraz
			 w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
			 i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. II, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej

10.30.		 Chrzty: Ignacy Hołyński, Emil Melkowski, Zuzanna
			 Rojek, Emilia Ziaja, Hanna Seweryś, Antoni
			 Urbańczyk, Kacper Krakowiak
12.00. † Zdzisława Cuber w rocznicę śmierci
18.00. 1) † Jana Olechowskiego, gregorianka 16
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Poniedziałek 17.09.
17.00. † Wandę Kutryba w rocznicę śmierci, od syna rodziną
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 17
Wtorek 18.09. Święto św. Stanisława Kostki
7.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 18
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Władysława Kucharza w 80. r. urodzin,
			 od przyjaciół
Środa 19.09.
17.00. † Mariusza Nowaka, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Jana Olechowskiego, gregorianka 19
		 2) † Marcina Wilk, od mamy i braci
Czwartek 20.09.Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy
17.00. † Jerzego Ciastonia, od współpracowników syna
			 Mateusza
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 20
Piątek 21.09. Święto św. Mateusza Apostoła
17.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 21
18.00. 1) † Zachariasza Solipiwko w 22. r. śmierci
		 2) † Waldemara Szymskiego, od rodziny Piaśników
Sobota 22.09.
7.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 22
15.00.		 Ślub: Michał Karankowski i Justyna Gębicka
16.00.		 Ślub: Adrian Żabowski i Klaudia Wrona
18.00. † Jana, Czesławę, Antoniego, Janinę Stanisławę,
			 Andrzeja Bałdysów
!
XXV Niedziela Zwykła 23.09.
9.00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego
		 2) W intencji mieszkańców ul. Morcinka 8. kl. III, którzy
			 przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. † Jana Skowrona w rocznicę śmierci
12.00.		 Roczki:
18.00. † Jana Olechowskiego, gregorianka 23
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