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Gdy w szabat Jezus wszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni uważnie Go obserwowali.
Widząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze miejsca, opowiedział tę przypowieść: „Kiedy ktoś cię zaprosi na ucztę, nie
zajmuj pierwszego miejsca, bo może został zaproszony ktoś
godniejszy od ciebie. Wtedy przyjdzie ten, który zaprosił ciebie i jego, i powie ci: «Ustąp mu miejsca». Wtedy ze wstydem
będziesz musiał zająć ostatnie miejsce, gdy więc będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie
ten, który cię zaprosił, i powie: «Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce». I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich siedzących przy
stole. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się uniża, będzie wywyższony”. A do tego, który Go zaprosił,
powiedział: „Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani bogatych sąsiadów, bo wtedy i oni zaproszą ciebie, żeby się odwdzięczyć.
Ale gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, kulawych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają
się czym tobie odwdzięczyć. Będzie ci więc to odwzajemnione przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Naśladować Boskiego Mistrza
Bardzo często widzimy, że wielu ludzi, przepychając się, zajmuje
pierwsze miejsca, choć nie są one dla nich. Tak jest w Kościele,
polityce, miejscu pracy, na uczelni, a także w sporcie. Dlaczego
tak się dzieje? Człowiekowi trudno jest zaakceptować, że wyższe
miejsce może się należeć komuś innemu. Uczeń Chrystusa powinien naśladować swojego Boskiego Mistrza, który jest cichy
i pokorny sercem. On, zstępując z nieba, stał się sługą wszystkich.
Dzięki temu został przez Boga Ojca wyniesiony do chwały nieba,
gdzie zasiada jako Król. I nas, jeżeli będziemy szli tą drogą pokory i miłości, spotka wielki zaszczyt i usłyszmy słowa zapraszające
nas na ucztę w niebie: Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce.
Jezu, tak często odczuwam zazdrość, że ktoś znów zajął lepsze, wyższe miejsce. Ożyw moje serce lekarstwem
pokory, a wtedy pełną radość odnajdę w służbie ubogim
braciom.
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Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się do nich i powiedział: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, lecz bardziej miłuje
swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje
życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego
krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem. Któż
bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie,
aby obliczyć koszty, czy ma na wykończenie? Bo gdyby położył fundament, a nie zdołał dokończyć budowy, wszyscy,
którzy by to widzieli, drwiliby z niego: «Ten człowiek zaczął
budować, a nie zdołał dokończyć». Albo który król, gdy wyrusza na wojnę przeciwko innemu królowi, nie siądzie najpierw
i nie rozważy, czy może z dziesięcioma tysiącami zmierzyć się
z tym, który idzie przeciwko niemu z dwudziestoma tysiąca-

mi? Jeśli nie może, to wysyła poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc żaden z was nie
może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego,
co posiada”.
Być uczniem Jezusa
Dziś słyszmy trudne słowa zapisane w Ewangelii. Jak to bowiem
możliwe, aby Jezus – Bóg, który jest Miłością, mógł postawić
jako warunek pójścia za Nim nienawiść wobec najbliższych? Jak
to możliwe, aby Ten, który powiedział: miłuj bliźniego jak siebie
samego, teraz kazał mieć samego siebie w nienawiści? Jakimi
uczuciami ostatecznie ma kierować się uczeń Chrystusa? Czego
żąda Jezus od swoich uczniów? Miłości niepodzielnej, bo ona nie

znosi podziałów. Mamy miłować Jezusa całym sercem, umysłem
i ze wszystkich sił. On pozostawił nam tego przykład, gdy mając
w nienawiści samego siebie, wziął krzyż i na nim skonał. W ten
sposób pokazał, że ten, kto wyrzeka się wszystkiego, wszystko
otrzyma.

Chryste, Boże, który jesteś Miłością, Ty stawiasz wielkie
wymagania tym, którzy pragną iść za Tobą, ale udzielasz
jeszcze większej łaski, aby byli do tego zdolnymi. Miłuję
Cię z całego serca.
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Najświętsza Maryja Panna Gietrzwałdzka
10 września 1967 roku prymas Polski
kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 2 czerwca 1970 roku papież Paweł
VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie
tytuł bazyliki mniejszej. We wrześniu
1977 roku biskup warmiński, na terenie którego diecezji znajduje się sanktuarium w Gietrzwałdzie, na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą Stolicy
Apostolskiej zatwierdził autentyczność
objawień gietrzwałdzkich jako wiarygodnych, nie sprzeciwiających się
wierze i moralności chrześcijańskiej.
To jedyne jak dotąd objawienia Matki
Bożej na terenie Polski, uznane oficjalnie przez Kościół za zgodne z nauką
katolicką.

Gietrzwałd znajduje się między
Olsztynem a Ostródą. Stał się sławny
dzięki objawieniom Matki Bożej, które
miały miejsce 19 lat po Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877
roku. Wizjonerkami były trzynastoletnia wtedy Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka
Boża, która ukazała się im na klonie,
przemówiła po polsku. Jej głównym
przesłaniem było zachęcenie ludzi do
gorliwego odmawiania Różańca. Maryja podczas objawień przedstawiła
się jako „Niepokalane Poczęcie” – powszechnie uznano to za potwierdzenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, ogłoszonego 8 grudnia 1854 roku
przez Piusa IX.
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Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
Kult Maryi Panny pod tytułem Narodzenia rozpoczął się już
w V wieku w Jerozolimie i łączył się z uroczystością dedykacji, czyli poświęcenia bazyliki w miejscu Jej narodzenia. Dwie
wielkie stolice – Bizancjum i Rzym, zaczęły obchodzić święto
Narodzenia Maryi Panny w VII wieku. Potem zaczęło się rozszerzać w Kościele jako jedno z ważniejszych świąt Maryjnych,
bo zapowiadało Narodzenie Jezusa Chrystusa.
Tradycja przekazuje, że rodzicami Najświętszej Maryi Panny byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami.
Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach
uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna
i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko.
Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za
pokładaną w Nim bezgraniczną ufność
sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest
zachowana od wszelkiego grzechu, by
później, będąc posłuszną Bożej woli, stać
się Matką Boga.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi
ani też daty jej przyjścia na ziemię. Jeśli jednak przyjmiemy za punkt wyjścia
przyjęty pierwszy rok naszej ery jako
datę Narodzenia Chrystusa, to należy się
zgodzić, że Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed Narodzeniem Pana Jezusa.

W objawieniach Marii z Agredy spisanych w dziele „Mistyczne Miasto Boże” czytamy, że Maryja urodziła się 8 września. Jako dziecię kilkuletnie Maryja została przez rodziców
ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego
opisu jest obchodzone w Kościele wspomnienie Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny w dniu 21 listopada.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin
Maryi pochodzą z VI wieku. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele
przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta
przypisuje się papieżowi (św.) Sergiuszowi I w 688 roku.
Datę 8 września Kościół przyjął ze
Wschodu – pod tą datą obchód znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - wynikało
to m.in. z tego, że wszelkie informacje
o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki
Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól brano się do orki i siewu. Lud
chciał, aby rzucone w ziemię ziarno najpierw pobłogosławiła Boża Rodzicielka.
Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwia-

tami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki
Bożej, by uprosić dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września
nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto
Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
Maryja, choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe
życie posiadała wolną wolę. Święto to przypomina nam, że
tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się,
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pomagała w prowadzeniu domu, miała znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia
odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.
Jednym z polskich sanktuariów maryjnych, które obchodzi
uroczystości odpustowe w tym dniu, jest Gietrzwałd niedaleko Olsztyna.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W czwartek, 1 dzień września, przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich
ofiarach wojny, troszcząc się o ich groby, modląc się za tych,
co zginęli, wychowując młode pokolenia do pokoju i zrozumienia każdego człowieka.
2. W czwartek, 1 dzień września, rozpoczęcie nowego roku
szkolnego. Zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz. 8.00
wszystkich, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Niech nie zabraknie na niej
przede wszystkim rodziców i dziadków dzieci szkolnych, gdyż
wiarę najlepiej możemy przekazać własnym przykładem,
a nie tylko słowem i poleceniami.
3. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży
w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo
Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne
słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas
niedzielnej Eucharystii.
4. Dzieci z klasy I wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św.
w niedzielę, 11 września, na godz. 12.00. W czasie Mszy będzie
miało miejsce poświęcenie tornistrów, przyborów szkolnych
oraz błogosławieństwo dla dzieci rozpoczynających naukę
w szkole podstawowej.
5. 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. 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 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. We
wtorek i sobotę Msza św. o 7.00 i 18.00. Kancelaria parafialna
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 17.00,
w soboty od godz. 8.00 do 9.00.
6. W pierwszy czwartek miesiąca, 1 września, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00, zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
7. W pierwszy piątek miesiąca, 2 września, przepraszamy
Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Spowiedź od godz. 16.45. Prosimy zgłaszać
chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym
Sakramentem.
8. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września, czcimy Matkę
Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
9. W sobotę, 3 września, dzień imienin bp. Grzegorza Kaszaka. Osobę Księdza Biskupa polecamy Panu Bogu w naszych
modlitwach.
10. W środę, 7 września, Diecezjalna Pielgrzymka Chorych

do Matki Bożej Pocieszenia w kościele pw. św. Stanisława BM
w Czeladzi. Msza św. pod przewodnictwem bp. Grzegorza Kaszaka o godz. 10.00.
11. W czwartek, 8 września, przypada jedno z najstarszych
świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem „Matki Bożej Siewnej”, gdyż
dopiero po tym święcie obsiewano pola, mieszając ziarno
przeznaczone do siewu z tym wyłuskanym z kłosów poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia.
12. Sakrament chrztu udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 10.30. W czwartą niedzielę miesiąca
Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek.
Zgłoszenia w kancelarii parafialnej.
13. Rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla
dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców
był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej
komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choćby działające
u nas wspólnoty katolickie: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Liturgiczna Służba Ołtarza, chórek dziecięcy. Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy!
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• 28 sierpnia, św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem
wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;
• 29 sierpnia, św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza,
Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;
• 1 września, bł. Bronisława, gorliwa norbertanka spokrewniona ze św. Jackiem i bł. Czesławem;
• 3 września, św. Grzegorz Wielki, papież i Doktor Kościoła,
o którym św. Izydor napisał: „Biskup rzymskiej stolicy, pełen
bojaźni Bożej i najwyższej pokory, jaśniejący wielkim światłem
Ducha Świętego”.
POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: sierpień 2016
1. Dominik Michał Bochenek
2. Inga Daria Czerwińska
3. Ada Natalia Jurusik
4. Nadia Nakonieczna
5. Jakub Nathan Wilk
ZMARLI: sierpień 2016
1. Beata Zięba
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XXII Niedziela Zwykła 28.08.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 40. r. ślubu
			 dla Jana i Grażyny Denkiewicz, od dzieci
12.00. 1) Roczki: Milena Nuckowska
		 2) † Antoniego w 20. r. śmierci, Marię Szala w 10. r.
			 śmierci, od Beaty z rodziną
18.00. † Otylię, Wacława Kucypera w 1. r. śmierci
Poniedziałek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
18.00. † Jadwigę Dudek, od Małgorzaty z rodziną
Wtorek 30.08.
18.00. 1) † Remigiusza Janus, od bratowej Janiny
		 2) † Mieczysława Zimocha, od syna z rodziną

Środa 31.08.
18.00. 1) † Władysława Kokoszkę w 5. r. śmierci
		 2) † Otylię, Stefana Kucypera, od syna Leszka z rodziną
		 3) † Wojciecha Balowskiego z okazji rocznicy urodzin
Czwartek 01.09. Bł. Bronisławy
8.00. Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 1
18.00. † Bronisława Węgrzyn
Piątek 02.09.
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 2
18.00. 1) † Zofię Kuklik w 3. r. śmierci, od wnuczki i wnuczka
		 2) † Mieczysława Zimocha, od rodziny Paśmińskich
			 i Bałagów
Sobota 03.09. Św. Grzegorza Wielkiego
7.00. 1) W intencji ojczyzny
		 2) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 3
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
			 i błogosławieństwo Boże z gorącą prośbą o dar
			 łaski wiary, miłości i zgody w naszej rodzinie na
			 każdy dzień
XXIII Niedziela Zwykła 04.09.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30. 1) † Wandę, Marcelego Wdowik; Bronisławę Jagielską
		 2) † Łukasza Szczygieł w 5. r. śmierci i zmarłych
			 z rodziny Szczygieł
12.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 4
18.00. † Mariana, Mariannę Kupczyk

Poniedziałek 05.09.
17.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 5
18.00. 1) † Zdzisława Kubicę w 6. r. śmierci
		 2) † Zygmunta Wit w 10. r. śmierci, od żony z dziećmi
Wtorek 06.09.
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 6
18.00. 1) † Krystynę Tomera, od koleżanek i sąsiadów ze
			 Skorzeszyc
		 2) † Mieczysława Zimocha, od uczestników pogrzebu
Środa 07.09.
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 7
		 2) † Mieczysława Gierat, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) † Remigiusza Janus, od siostry Józefy z rodziną
		 2) † Małgorzatę Zachariasz w 1. r. śmierci, od mamy
			 i p. Eugeniusza
Czwartek 08.09. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny
9.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 8
18.00. 1) † Henrykę, od Barbary
		 2) O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Marii
			 Szumilas
Piątek 09.09.
17.00. 1) † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem
			 św. Rity, gregorianka 9
		 2) † Henrykę Musiał w 9. r. śmierci
18.00. † Mirosława Kozłowskiego vel Różyckiego, od żony
			 z synem i rodziną
Sobota 10.09.
7.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 10
15.00.		 Ślub: Dariusz Gołąb i Katarzyna Bilska
18.00. † Zofię, Stefana Gruszczyńskich; Andrzeja Musialika;
			 Annę Jana Sioła; Karolinę Stanisława Hrabia
XXIII Niedziela Zwykła 11.09.
9.00. † Józefa Piotrowskiego, za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 11
10.30.		 O szczęśliwą operację i zdrowie dla Edwardy i o Boże
			 błogosławieństwo dla dzieci
12.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Jasia w 10. r. urodzin
18.00. † Marię, Stanisława, Aleksandra Szymskich
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