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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ez 33, 7-9; Rz 13, 8-10; Mt 18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli twój brat zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli cię nie posłucha, weź ze sobą
jeszcze jedną lub dwie osoby, niech cała sprawa rozstrzygnie
się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków. Jeżeli
ich także nie posłucha, powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin
i celnik. Zapewniam was: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na
ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na
ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Zapewniam was jeszcze:
Jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają
wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdyż tam, gdzie
dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich”.
Instrukcja obsługi
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować z osobami, które grzeszą, które
postępują w sposób niewłaściwy. Jest to bardzo czytelna instrukcja, którą czasem pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej
satysfakcji: jestem lepszy od ciebie i wszystkim o tym powiem.

Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli
nawet Kościoła nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak
poganin, chciałoby się pomyśleć: niech ci będzie obmierzły – ale
to nieprawda, bo Jezus pogan i grzeszników traktował z największą troską. Nie z pogardą, nie z odrazą, nie na dystans, tylko z jeszcze większą przyjaźnią i życzliwością. A więc jeśli twój
wróg upomniany przez ciebie się nie nawróci i upomniany wraz
ze świadkami też tego nie zrobi, i gdy doniesiesz Kościołowi też
się nie nawróci, to wtedy masz być wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo życzliwy, zainteresowany jego sytuacją, bo
jest to sytuacja dramatyczna. Musimy pamiętać, że ani Kościół,
ani Pan Bóg nas nie odrzucają. Kościół i Pan Bóg są teraz tymi,
którzy traktują nas jak poganina i grzesznika, czyli z największą
troską, z największą miłością.
Panie, daj mi uznać moją małostkowość i drobiazgowość,
niech nie staną się one przeszkodą na drodze spotkania
z drugim człowiekiem, lecz niech będą drogowskazem,
jak budować wspólnotę Kościoła w jedności i prawdzie.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Syr 27,30 - 28,7; Rz 14, 7-9; Mt 18, 21-35

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”.
Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi
sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ
nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną
i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał:
«Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się
nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa
wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu wi-

nien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: «Oddaj
wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał,
lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan
wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był
zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się
nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie
odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec,
który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy
swojemu bratu”.

Jak i my przebaczamy…
Kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię, przypomina mi się fragment
dziennika Karoliny Lanckorońskiej, która w czasie II wojny światowej zwróciła się do swojego spowiednika z problemem. Nie
była w stanie odmawiać modlitwy Ojcze nasz, ponieważ znajdują się w niej słowa prośby do Boga o przebaczenie win, a ona
nie była w stanie przebaczyć najeźdźcom. Mądry spowiednik
powiedział jej, że skoro nie potrafi, to lepiej niech jej przez jakiś
czas nie odmawia. Skoro nasze serce nie wybacza, to nie możemy wymawiać tych słów. Dzisiaj słyszymy, że mamy wybaczać

siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Ewangelia czasami jest bardzo trudna i wymagająca, bo skoro mamy zawsze
przebaczać, a modląc się o przebaczenie, sami nie przebaczamy,
to tak naprawdę prosimy, aby Bóg nam nie przebaczył. Sami czynimy się niegodnymi przebaczenia.
Jezu, proszę Cię, naucz mnie przyjmować Twoje przebaczenie i z serca przebaczać moim bliźnim. Naucz mnie także prosić o przebaczenie drugiego człowieka.
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Najświętsze Imię Maryi
12 września
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi,
Matki miłosierdzia. Wspomnienie – „imieniny” Matki Bożej
przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez
Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej
pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni
po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna
wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię
Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych
czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia.
Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach
Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa
cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19,
25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3; 23, 49. 50), Marię, matkę św.
Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza
(J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp.
Imię to posiada również kilkadziesiąt
znaczeń. Najczęściej wymienia się:
„Mój Pan jest wielki”. Maryję nazywamy naszą Matką. Jest Ona – zgodnie
z wolą Chrystusa wyrażoną na krzyżu – Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na
Królową nieba i ziemi. Polacy czczą
Ją także jako Królową Polski. Maryja
jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników.
W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów
(wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście).
Za pomocą tych określeń wzywamy
opieki i orędownictwa Matki Bożej.
Bardzo wielu świętych wyróżniało
się szczególnym nabożeństwem do
Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca. Obchód ku czci Imienia

Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii i był
celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został rozszerzony na teren całej Hiszpanii. Po
zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie
pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód
na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze reformy kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły go na dzień 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską. Obchód
ten dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r. wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia dowolnego.
W tym dniu obchodzone jest święto Najświętszej Maryi
Panny Piekarskiej.
Piekary to największe śląskie sanktuarium maryjne. Jego
początki sięgają II połowy XVII w. i wiążą się z obrazem Matki
Bożej, namalowanym przez nieznanego malarza na początku
XVI wieku. Obraz ten zyskał sławę w 1676 roku, kiedy to w Tarnowskich Górach wybuchła epidemia, która ustąpiła dopiero
po złożeniu przez mieszkańców tego
miasta obietnicy odbywania corocznej pielgrzymki do Piekar. Kilka lat
później obraz Matki Bożej uznano
za cudami słynący i przeniesiono do
kościoła Świętego Krzyża w Opolu,
w którym znajduje się do dziś. W Piekarach znajduje się natomiast jego
replika z XVII w., która szybko również
zasłynęła łaskami. Przedstawia ona
Maryję trzymającą Dzieciątko na lewej ręce, w prawej zaś – jabłko. Autor
obrazu wzorował się prawdopodobnie na ikonach bizantyjskich. W XIX
w. w pobliżu sanktuarium wzniesiono również Kalwarię – 14 kaplic, przy
których rozważa się kolejne stacje
Drogi Krzyżowej. Jan XXIII 1 grudnia
1962 r. nadał kościołowi w Piekarach
tytuł bazyliki mniejszej. W okresie
międzywojennym rozpoczęła się
tradycja organizowania pielgrzymek
dziewcząt i kobiet (na uroczystości
Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia)
oraz chłopców i mężczyzn – w ostat-

nią niedzielę maja. W okresie II wojny światowej były one
zakazane, ale wznowiono je tuż po jej zakończeniu. W 1967
r. po raz pierwszy do Piekar na spotkanie mężczyzn przybył
ówczesny metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Od
tej pory stale brał udział w tych pielgrzymkach, przypominając w swoich homiliach o godności i wartości ludzkiej pracy.

W 1979 r., podczas I pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II nie
mógł przybyć na Śląsk, ale spotkał się z czcicielami Maryi Piekarskiej na Jasnej Górze. Podczas II pielgrzymki, w 1983 r., Jan
Paweł II podczas spotkania w Katowicach, na które przywieziono również wizerunek Maryi Piekarskiej, nadał Pani z Piekar
tytuł Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

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, Krąg Biblijny, Liturgiczna Służba
Ołtarza, Chórek Dziecięcy. Zapraszam wszystkich do wspólnej
pracy!
2. Niedziela, 10 września, rozpoczyna kwartalne dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VII Tydzień Wychowania pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że
wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie.
3. Dzieci z klasy I wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św.
w niedzielę, 10 września, na godz. 12.00. W czasie Mszy będzie
miało miejsce poświęcenie tornistrów, przyborów szkolnych
oraz błogosławieństwo dla dzieci rozpoczynających naukę
w szkole podstawowej.
4. 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.
5. 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.
6. W poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat
temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Módlmy się, aby Chrystus,
którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie
parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
7. W sobotę, 16 września, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II; możemy
składać karteczki z prośbami, podziękowaniami i ofiarami.
8. W niedzielę, 17 września, wspomnienie 78. 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.
9. Niedziela, 17 września, to Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz

rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich
do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka. Widzieliśmy
podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być
wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy,
że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.
10. W trzecią niedzielę miesiąca, 17 września, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
11. W poniedziałek, 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. Po Mszy św. spotkanie młodzieży gimnazjalnej, klasa II i III, która przygotowuje się do Sakramentu
Bierzmowania.
12. W piątek, 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.
13. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 25 września, na Mszy św. o godz. 18.00.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W środę, 13 września, św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich;
• W czwartek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem
męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także
znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym
krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii
Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”.
Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie
w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji
święta Podwyższenia Krzyża;
• W piątek, 15 września, Najświętsza Maryja Panna Bolesna.
Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla
nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice.
• W sobotę, 16 września, św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian,

biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku;
• W poniedziałek, 18 września, św. Stanisław Kostka, patron
polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia;
• W środę, 20 września, św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan;
św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy

ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem;
• W czwartek, 21 września, św. Mateusz Apostoł i Ewangelista.
Powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;
• W sobotę, 23 września, św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter,
kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki
Bożej.

5 INTENCJE MSZALNE

XXIII Niedziela Zwykła 10.09.
9.00. † Zdzisława Cuber w 6. r. śmierci
10.30. † Barbarę, Jerzego Stańców
12.00.		 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
			 w 11. r. urodzin dla Jasia
18.00. † Bronisławę Majcherczyk w 1. r. śmierci, od córki
			 z rodziną
Poniedziałek 11.09.
17.00. † Mirosława Kozłowskiego vel Różyckiego
			 w 2. r. śmierci
18.00. † Władysławę Łebek, od Marii Odrzywołek
Wtorek 12.09.
7.00. † Józefa Pietrzak, od uczestników pogrzebu
18.00. † Mariannę, Bronisława Stefana Krosta; Stanisława
			 Pazur; Zygmunta Molickiego
Środa 13.09.
17.00. † Agnieszkę Guśtak, od uczestników pogrzebu
18.00. † Bożenę Olszewską, od koleżanek i kolegów
			 z P.K.M. Sosnowiec
Czwartek 14.09.
17.00. † Andrzeja Kiliana w 2. r. śmierci, od żony i dzieci
18.00. † Marię, Stanisława, Aleksandra Szymskich
Piątek 15.09.
17.00. 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
			 Fatimskiej dla rodzin Królczyków i Pawlikowskich
			 z racji nawiedzenia
		 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej w 25. r. ślubu dla Małgorzaty i Roberta
			 Głowackich i całej rodziny
18.00. † Irenę Gulińską w 5. r. śmierci, od syna z rodziną
Sobota 16.09.
7.00. † Ryszarda Brzostowskiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic
			 im. św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla
			 nich, a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów

!

		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurkę
			 Matki Bożej Fatimskiej, z ul. Wodnej
10.30.		 Chrzty: Szymon Deka, Wiktoria Działakiewicz,
			 Ksawery Piekarski, Mikołaj Gola
12.00. † Wandę Kutryba w rocznicę śmieci, od syna z rodziną
18.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Aleksandry w 40. r. urodzin
Poniedziałek 18.09.
17.00. † Marię Leszczyńską, od uczestników pogrzebu
18.00. † Antoninę, Mariana Ptak
Wtorek 19.09.
7.00.
18.00. † Stanisławę Pawlikowską w 1. r. śmieci
Środa 20.09.
17.00. † Agnieszkę Guśtak, od Małgorzaty z Krakowa
18.00. 1) † Bożenę Olszewską, od cioci Celi z rodziną
		 2) † Bożenę Olszewską, od cioci Wandzi z rodziną
Czwartek 21.09.
17.00. † Jana Kryze, od wnuka Andrzeja z żoną i córkami
18.00. † Zachariasza Solipiwko w rocznicę śmierci
Piątek 22.09.
17.00. † Marię Leszczyńską, od Marii Kwintal z rodziną
18.00. † Marcina Wilka w 4. r. śmierci, od mamy i braci
Sobota 23.09.
7.00.
18.00. † Za zmarłych rodziców, krewnych i bliskich: Zofię,
			 Ludwika, Henryka, Wandę Kalamat; Barbarę, Janusza
			 Haberko; Józefę, Bogusława Władysławę, Elżbietę,
			 Klaudiusza-Stanisława Struzik; Tadeusza Badana

!

XXV Niedziela Zwykła 24.09.
9.00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego
		 2) W intencji mieszkańców, którzy przyjęli figurkę
			 Matki Bożej Fatimskiej, z ul. Tysiąclecia 4. kl. VII
10.30. † Annę, Franciszka, Zdzisława Stańców
12.00.		 Roczki: Maja Matysek
18.00. † Czesława w 8. r. śmierci, Adama, Katarzynę, Izydora
			 Grudzień; Ryszarda, Joannę, Stanisława
			 Kwiatkowskich

XXIV Niedziela Zwykła 17.09.
9.00. 1) † Henrykę, Wiesława Kercz; Bronisławę, Emila
			 Pleskacz
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