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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

XXIII     NIEDZIELA    ZWYKŁA 
Kalendarz liturgiczny
7 wrzesień 2008r – NIEDZIELA
Imieniny: Melchiora, Reginy, 
Ryszardy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 33, 7-9 
PSALM 95
Rz 13, 8- 10
Mt 18, 15- 20

8 wrzesień 2008 r - PONIEDZIEŁEK
Imieniny: Marii, Adrianny, 
Klementyny
LITURGIA SŁOWA:
Mi 5, 1- 4a ( Rz 8, 28- 30)
PSALM 96
Mt 1, 1-16. 18- 23 

9 wrzesień 2008r –WTOREK
Imieniny: Sergiusza, Anieli, 
Radosławy
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 6, 1 - 11
PSALM 149
Łk 6, 12-19

10 wrzesień 2008r –ŚRODA
Imieniny: Łukasza, Mikołaja, 
Pulcherii
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 7,25 - 31
PSALM 45
Łk 6 ,20- 26

11 wrzesień 2008r - CZWARTEK
Imieniny: Dagny, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 8, 1b-7. 10-13
PSALM 139
Łk 6, 27 – 28 

12  wrzesień 2008r – PIĘTEK
Imieniny: Marii, Gwidona
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 9, 16- 19. 22 - 27
PSALM 84
Łk 6, 39 - 42

13 wrzesień 2008r – SOBOTA
Imieniny: Jana, Eugenii, Aureliusza
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 10, 14-22
PSALM 116B
Łk 6,43 - 49

Ewangelia : Mt 18,15-20

Z
aprawdę powiadam wam: Jeśli 
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będą, to wszystkiego uży-

czy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 

moje, tam jestem pośród nich.

Z okazji imienin 

Księdzu 
Łukaszowi 

Gąsiorowskiemu SAC 

składamy moc serdecznych 
życzeń : Życzymy 

Księdzu , by przez całe 
swoje życie podążał z 

ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń 
z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi 
ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą 

podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, 
nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać 

bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Prawdę i obdarzy 
swoim błogosławieństwem.

Życzymy dużo zdrowia i opieki Matki Bożej na każdy 
dzień.
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W tym roku już po raz drugi odbyło się w Ołtarzewie Palotyńskie Spotkanie Młodych pod hasłem „Radem za Jezusem”. 
Przez wspaniałe dwa dni przeżyte we wspólnocie doświadczaliśmy obecności Jezusa wśród nas, bawiliśmy się, 
tańczyliśmy, braliśmy udział w koncercie ale przede wszystkim modliliśmy się.

   O godzinie 11.00 zawiązaliśmy wspólnotę z 700 osobami które zjechały się do Palotyńskiego Seminarium z całej 
Polski. Następnie obejrzeliśmy prezentacje sceniczne przygotowane przez młodych ludzi z różnych miast po czym 
posililiśmy się zupą grzybową. W tym roku bardzo interesujące były warsztaty. Każdy miał możliwość wyboru warsztatu 
którego temat interesował go najbardziej. Do wyboru były między innymi warsztaty takie jak : taniec\ jak dzielić się wiarą 
dzisiaj\ być liderem wspólnoty, gry komputerowe\ seks jest zbyt fajny, by uprawiać go przed ślubem.  

   Podasz PSM-u odbyły się również dwa koncerty zespołów Seminaryjnego A+I+D+G oraz Full Power Spilit. Na koniec 
pierwszego dnia odbyło się nabożeństwo uwielbienia, podczas którego można było skorzystać z sakramentu pojednania. 
Po pięknym nabożeństwie udaliśmy się na spoczynek aby następnego dnia móc jeszcze piękniej przeżywać czas dany nam 
od Jezusa.  W sobotni poranek zgromadziliśmy się na medytacji po czym wysłuchaliśmy świadectw wygłoszonych przez 
ludzi w różnym wieku. Świadectwa były, wzruszające, piękne i uświadamiające nam działalność w nas Ducha Świętego. 
Zwieńczeniem całego Palotyńskiego Spotkania Młodych była Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
Antoniego Długosza z Częstochowy. Po pięknej Mszy i wspaniałym kazaniu Ksiądz Biskup został nazwany biskupem nie 
tylko „od dzieci” ale i „od młodzieży”. 

   Palotyńskie Spotkanie Młodych to piękny czas. Warto tam pojechać i przeżyć coś wspaniałego. Wspólnota to rzecz 
wyjątkowa o którą trzeba dbać i trwać w niej dlatego zachęcam wszystkich do uczestnictwa w Spotkaniu Młodych za 
rok!        

Bernard Pająk 

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny  - 8 września
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli 

św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. 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.
Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi 

pochodzą z VI w. 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 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, 
bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan 
Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w 
kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu 
rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z 
zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej Większej. 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 najpierw, aby rzucone w ziemię 
ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Święto to przypomina nam, że 

Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną 
wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, 
pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i 
pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.
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ŻYCZENIA Wspomnienia kolorowego 
dzieciństwa – dedykując 

moim Rodzicom
... Kiedy zmęczenie ogarnia me serce

A słońce ku zachodowi leciutko 
się chyli,

Gdy chłód marcowy przenika 
mnie na wskroś

A smutku chmura przesłania 
me czoło

To właśnie w takiej chwili
Marzenie senne wkrada się po 

cichu
do mego pokoju...

Świat zmienia barwy – 
jest złoto-liliowy

I wtedy, gdzieś w ojej jaźni
Miraż pojawia się baśniowy

Przeszłość rysuje się wyraźniej:
Lekka zasłona w uchylonym 

oknie
Nagrzana ciepłem lata

Zefirkiem złotym unoszona w 
przestrzeń;

W pokoju świeżo, czysto, miej-
sca wiele.

Za uchylonym oknem
Świat śmieje się do mnie w ba-

jecznie kolorowych kwiatach
A szafir nieba rozlany szeroko

Przyjaźnie się uśmiecha...
Ja, parząc na czerwono – złotą 

tarczę słońca
I obserwując potem stadko roz-

śpiewanych szpaków
Łowię, wzruszona dni echa

Kiedyśmy wszyscy razem jeszcze 
byli:

I młody Tatuś i Mama tak piękna...
A my, dzieciaki, ze szczerbami w 

buziach,
W rękach lizaki – żółte i różowe;

Tak. miła przeszłość, te dni kolorowe
Zginęły w mroku...

Trzeba jednakże nadal iść 
przedsienie...

Dosięgnąć kresu.
A on będzie w Niebie.

Katarzyna Wilczyńska

w  58 rocznice ślubu Ireny i Tadeusza
w 47 rocznice ślubu Danuty i Mariana

w 34 rocznice ślubu Zofii i Ryszarda
w 30 rocznice ślubu Danuty i Sylwestra
w 25 rocznice ślubu Jolanty i Grzegorza
w 25 rocznice ślubu Barbary i Grzegorza
w 20 rocznice ślubu Mirosławy i Marka
w 20 rocznice ślubu Jolanty i Tomasza
w 20 rocznice ślubu Teresy i Tadeusza

w 19 rocznice ślubu Zofii i Darka
w 11 rocznice ślubu Marzeny i Pawła

w 10 rocznice ślubu Ilony i Piotra
w 9 rocznice ślubu Agnieszki i Cezarego
w 5 rocznice ślubu Magdaleny i Michała
w  4 rocznice ślubu Magdaleny i Marka

w 87 rocznice urodzin Marianny
w 87 rocznice urodzin Zofii

w 60 rocznice urodzin Jadwigi
w  18 rocznice urodzin Bartosza
w 18 rocznice urodzin Jakuba
w 18 rocznice urodzin Łukasza
w  9 rocznice urodzin Macieja
w 7 rocznice urodzin Weroniki

w 1 rocznice urodzin Natalii

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, spełnienia marzeń, darów Ducha 
Świętego, opieki Matki Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask na każdy 
dzień 

Opowiadania dla ducha
Dostrzec człowieka

     Niedziela jak co tydzień. Ludzie idą na mszę. Te same twarze, Ci sami 
ludzie. Ale jest ktoś nowy. Do kościoła wchodzi w łachmanach, pijany 
zataczający się starszy człowiek, Chce uklęknąć ale przewraca się. Wszyscy 
odsuwają się z obrzydzeniem. Wreszcie udało mu się jakoś uklęknąć. 

To klęcząc to przewracając się i mamrocząc coś pod nosem przetrwał tak 
całą mszę. 

     Wszyscy wyszli a on jeszcze został. Pod kościołem została grupka osób 
która głośno dyskutowała na temat pijaka, że smród że po co on tu 
przyszedł. Obok stał zakonnik odziany kapturem którego nigdy tu nie 
widzieli. W pewnym momencie zakonnik odezwał się. 

     - Dlaczego krytykujecie tego pijanego, dlaczego nie spojrzycie na 
siebie. On pragnął tu przyjść. Pragnął choć chwilę spędzić z Bogiem Jego 
pragnienie było tak silne że pierwszy raz w swoim życiu odstawił butelkę od 
ust i poszedł do kościoła na mszę żeby porozmawiać z Bogiem. 

    A czy pragnienie któregoś z Was było tak silne? Czy zostawilibyście coś 
bardzo ważnego tak jak dla niego była ważna ta butelka i przyszlibyście tu? 

 Czy Wasze pragnienie byłoby równie silne? Jego ofiara została 
przyjęta. A Wasza którzy tylko krytykować umiecie? Kogo zobaczyliście w 
nim - pijaka, łachmaniarza? A Bóg dojrzał w nim człowieka, dojrzał istotę 
którą umiłował 
 Po czym oddalił się i znikł im z oczu... 

Autor nieznany
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OCHRZCZENI W 
SIERPNIU 

Julia Aneta Wjas
Szymon Mateusz Hryniuk

Kacper Tomtas
Igor Kotkowski

Aleksandra Marianna Madej
Jakub Walkowski

Piotr Gregier
Jan Maksymilian Wieczorek

Magdalena Alicja Madziarska
Amelia Justyna Czarnecka

Tomasz Barszcz
Igor Artur Adamczyk

Aleksandra Głuch
Olgierd Kazimierz Janas

Hanna Emilia Kwiecień
Emilia Opiela

Bartłomiej Lipski
Karina Winnicka

Filip Fokt

Związek małżeński zawarli
 - sierpień 

Ewelina Rosik i Wojciech Popiel
Renata Siwiec i Łukasz Klocek
Malwina Kokos i Michał Urlik

Sylwia Kozicka i Wojciech Pośnik
Beata Wasilewska i Jakub Lisowski

Agnieszka Sokolska i Robert Rybiński
Agnieszka Marciszewska i Daniel Podsiadły

Kamila Drabik i Konrad Gawron
Karolina Jaśkiewicz i Konrad Gołębiowski

Milena Chruśniak i Przemysław Mendelski
Ewelina Barszcz i Rafał Kozłowski
Agnieszka Glegoła i Artur Mosek

Paulina Latosińska i Przemysław Bajer
Edyta Nowotnik i Wojciech Ciaputa

Joanna Mazur i Krzysztof Giermasiński
Katarzyna  Zegadło i Marek Kmiotek

Beata Kopyt i Dominik Skopek
Agnieszka Starzyńska i Paweł Kogut

Agata Kubika i Grzegorz Pieroński
Jolanta Minda i Roman Szczepański

Nina Rybińska i Paweł Kurek
Natasza Piechnik i Piotr Żukowski

Iwona Zawodnik i Łukasz Stąporski
Agata Gawor i Łukasz Styczyński

Marlena Chojnicka i Piotr Żyła

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela 
Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

2. Dziś o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny, Msza Św. w intencji 
Rodzin.

3. Nabożeństwo Maryjne, dziś o godz. 1700. po nabożeństwie spo-
tkanie Żywego Różańca i zmiana tajemnic.

4. Dziś o godz. 1800 Msza Św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tę Mszę Św. zapraszamy wszyst-
kich pielgrzymów z naszej „Białej Jedenastki”, po Mszy Św. „jede-
nastkowy” wieczór wspomnień.

5. Dzisiaj nie będzie już mszy o godz. 2000!
6. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę 

naszego kościoła w Mazowszanach. Za każdy dar serca składamy 
serdeczne; Bóg zapłać.

7. Jutro to jest 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Msze Święte będą odprawiane o godz.: 630, 800, 930 i 1800.

8. W najbliższą sobotę 13 września, Nabożeństwo Fatimskie dla 
osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec i 
okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta, a po niej 
błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem.

9. W przyszłą niedzielę 14 września, o godz. 1045 zostanie odpra-
wiona Msza Święta w intencji Księdza Łukasza Gąsiorowskiego 
z okazji Jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitew-
nej.

10. W przyszłą niedzielę, 14 września, o godz. 1600 zostanie odpra-
wiona pierwsza w tym roku szkolnym Msza Święta dla dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i 
ich rodziców. Obecność obowiązkowa.

11. Również w przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej wspól-
nocie parafialnej Ks. Tadeusza Nowka, który wiele lat pracował 
w naszej parafii, przez całą niedzielę będzie głosił słowo Boże. 
Ks. Tadeusz jest teraz proboszczem pallotyńskiej parafii w San-
domierzu. W parafii tej trwa budowa kościoła, dlatego na ten cel 
będziemy zbierać ofiary do puszek przy wejściu do kościoła.

12. Zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, aby podczas Mszy 
Świętych dzieci nie wchodziły na chór. Dzieci i młodzież zapra-
szamy jak najbliżej ołtarza. Przypominamy również, że Msze 
Święte dla dzieci są odprawiane w naszym kościele o godz.: 1200 
jest to Msza dla dzieci z klas 0-II i młodszych; 1045 dla dzieci z klas 
III – VI. Młodzież zapraszamy natomiast na Mszę Świętą o godz. 
930.


