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XXIV Niedziela Zwykła
1. Nasza parafia od czwartku 10 września
przeżywa nawiedzenie obrazu Matki Bożej
Łaskawej. Dziś na zakończenie nawiedzenia o godz. 18.00 uroczysta Msza św.,
której przewodniczy o. MARIUSZ BIGIEL
SJ oraz zawierzenie Matce Bożej Łaskawej naszej Parafii i nabożeństwo Fatimskie, i procesja z figurą MB Fatimskiej oraz
obrazem MB Łaskawej o godz. 19.00.
Nie będzie nabożeństwa o godz. 17.00.
2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

5. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-tów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek, 1 października, o godz.
19.30. w kościele.
6. W tym tygodniu przypadają następujące
wspomnienia liturgiczne:

3. Spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie
się w niedzielę 13 września o godz. 16.00
w dzwonnicy.
4. 7 października 2020 r. rozpocznie się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Spotkania będą odbywały się w środy o godz. 19.00 w Dzwonnicy.
Więcej informacji o kursie znajduje się na
parafialnej stronie internetowej w zakładce
Sakramenty->Małżeństwo.

Modlitwa Różańcowa jest wielką
pomocą dla człowieka naszego
czasu. Sprowadza ona pokój
i sumienie;wprowadza nasze życie
w tajemnice Boże i sprowadza
Boga do naszego życia.
Jan Paweł II
Osoby chętne do włączenia się we
wspólnotę Kół Żywego Różańca proszone są o pozostawienie kontaktu
w zakrystii Kościoła.

− w poniedziałek, 14 września, święto
Podwyższenia Krzyża Świętego,
− we wtorek, 15 września, wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,
− w środę 16 września, wspomnienie
świętych męczenników Korneliusza
papieża i Cypriana biskupa,
− w piątek 18 września, święto św.
Stanisława Kostki, zakonnika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

od 14.09.2020 do 11.10.2020
Polecajmy opiece Matki Bożej
dzieci i młodzież.
Niech ten nowy rok szkolny,
będzie dla nich bezpieczny.

dokończenie ze strony 2

Podwyższenie
Krzyża Świętego
Szczególną czcią cieszył się Krzyż w staropolskim Rzeszowie. W kościele Świętego Krzyża wisiał krzyż, który wykonany
w XVII wieku został następnie przeniesiony do Fary. Dziś znajduje się na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Czasem Pana
Jezusa z tego krucyfiksu zwą „Uśmiechniętym”, gdyż podobno, kiedy przed laty
pod tym krucyfiksem grał chłopiec zbierając środki na życie, w pewnym momencie
Ukrzyżowany uśmiechnął się do niego.
Postać Ukrzyżowanego zwisa na wysoko wyciągniętych ramionach, zaś głowa
w cierniowej koronie opada na pierś. Z kolei w przedsionku rzeszowskiej fary monumentalny krucyfiks jest od trzystu lat otaczany kultem. Przekazywane świadectwa
w rzeszowskich rodzinach mówią, że kiedy
w 1831 r. w mieście wybuchła epidemia
cholery, ludzie garnęli się do tego krucyfiksu wypraszając wielorakie łaski. Dziś od
ciągłego całowania i dotykania nogi Pana
Jezusa uległy wytarciu.
Arkadiusz Bednarczyk
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/918/
Podwyzszenie-Krzyza-Swietego
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We wrześniu i październiku
zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
ROMANA JAKACKIEGO
i MARKA JUZWIAKA.
Nr 601
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żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
Syr 27, 30 – 28, 7
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus
Czytanie z Mądrości Syracha: Złość i gniew są umarł i powrócił do życia, by zapanować tak
obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. nad umarłymi, jak nad żywymi.
Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana,
Oto słowo Boże
On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone
ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw druJ 13,34
giemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem Daję wam przykazanie nowe, abyście się
do siebie podobnym, jakże błagać będzie wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowao odpuszczenie swoich własnych grzechów? łem.
Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż
więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów?
Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań
EWANGELIA
nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci,
Mt 18, 21-35
i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w niena- Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
wiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie,
i daruj obrazę!
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini
względem mnie? Czy aż siedem razy?» JeOto słowo Boże
zus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do
PSALM RESPONSORYJNY
króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowaPs 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12
dzono mu jednego, który był mu winien dziePan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
sięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy słuBłogosław, duszo moja, Pana *
ga padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż
i nie zapominaj o wszystkich Jego
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan
dobrodziejstwach.
ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł,
i leczy wszystkie choroby.
spotkał jednego ze współsług, który mu był
On twoje życie ratuje od zguby, *
winien sto denarów. Chwycił go i zaczął duobdarza cię łaską i zmiłowaniem.
sić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi
Nie zapamiętuje się w sporze, *
cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie
nie płonie gniewem na wieki.
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia,
Nie postępuje z nami według naszych
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego,
grzechów *
widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko,
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego
DRUGIE CZYTANIE
kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda
całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec
Rz 14, 7-9
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do przebaczy z serca swemu bratu».
Rzymian: Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i
Oto Słowo Pańskie
nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy

PIERWSZE CZYTANIE
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KOMENTARZ
Aby zrozumieć obraz, jakim posługuje
się dzisiejsza przypowieść o dwóch dłużnikach, należy w przybliżeniu przeliczyć na
dzisiejsze pieniądze wartość długu, który
mieli do spłacenia. Sługa był winny współsłudze 100 denarów. Denar to zapłata za
dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. Dzisiaj to mniej więcej 120 zł (za np.
zbieranie jabłek) czyli sługa był winny
swemu koledze 12 000 zł. Natomiast ten
kolega był winny swemu panu 10 000 talentów. Jeden talent to 34 kg złota. Kilogram złota najwyższej próby kosztuje
dzisiaj ok. 250 000 zł (cena z dnia
9.09.2020). Jeden talent wynosi więc 8,5
miliona złotych. A sługa był winny swemu
panu 10 000 talentów. Daje to sumę niewyobrażalną dla pojedynczego człowieka
i dług niemożliwy do spłacenia.
Taki jest nasz dług wobec Boga – niewyobrażalny. On bowiem oddał swojego
jedynego Syna, aby nas wykupił od grzechu. Życia jedynego dziecka nie zrekompensują żadne pieniądze. Warto sobie to
przypominać, kiedy mamy problem z wybaczeniem drugiemu człowiekowi. Bóg
wybaczył nam bardzo wiele i pragnie,
abyśmy poszli tą drogą. To bowiem jest
jedyna droga do nieba.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Rocznica wybuchu II wojny światowej
Wrześniowa refleksja

Teofila Sobieska – matka króla Jana

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy
nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września
1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten
sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie
Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie. Naszym ojcom i dziadom runął wtedy świat.
Polska nie tylko utraciła niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu
w dziejach świata uciskowi ze strony ateistycznych reżimów: narodowo-socjalistycznego
i bolszewickiego.

Matka najbardziej popularnego z władców Polski a jednak mało znana. O Teofili z Daniłłowiczów Sobieskiej historycy piszą, że nie białogłowskiego ale męskiego serca to była
niewiasta. I kiedy trzeba było, potrafiła na czele czeladzi bronić się „przed Tatary”. Tak było,
gdy w 1623 roku, pod nieobecność mężczyzn, musiała wraz babką Reginą, wdową po
hetmanie Żółkiewskim, odeprzeć najazd na Olesko.

Pierwszego września Kościół obchodzi polityczne. Pójście na łatwiznę i wycofanie
wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. się w zacisze prywatności jest równoznaczne
Dla każdego narodu, a dla Polaków doświad- z oddaniem pola szatanowi, który przecież
czonych trzema wiekami trudnej historii jest niezwykle czujny i ciągle aktywny. Jak
szczególnie, pokój jest wartością bardzo pisał w swym Liście św. Piotr: jak lew ryczący
pożądaną. Należy jednak zastanowić się, krąży, szukając kogo pożreć (1P 5,8).
o jaki pokój powinien zabiegać katolik, i jakieNiestety, pod koniec XX wieku katolicy ulego pokoju życzy sobie Bóg?
gli złudzeniu, że wystarczy wyciągnąć ręce
do nieprzyjaciół Krzyża, przeprosić ich za
Na pewno nie chodzi o prosty stan braku realne, a nawet zmyślone winy ludzi Kościowojny. Cóż bowiem z tego, że w Europie od ła, aby pozyskać ich przyjaźń i szacunek.
75 lat uniknięto większego rozlewu krwi na Dzięki temu na świecie miała zapanować
polach bitew, skoro w tym samym czasie jedność ponad podziałami. Była to jednak
w klinikach aborcyjnych życie straciły miliony mrzonka. Skoro bowiem nawet chrześcijanie
niewinnych dzieci, a całe narody wyzbyły się potrafią słuchać podszeptów szatana i grzedziedzictwa wiary. Na naszych oczach pow- szyć, tym bardziej są na to podatni ludzie
stał świat bardzo nieprzyjazny człowie- odrzucający Boga i autorytet jego Kościoła.
kowi, sprzyjający bardziej potępieniu niż Skutek jest taki, że na początku XXI wieku w
zbawieniu.
chrześcijańskiej niegdyś Europie wiara
dogasa, a „kwitnie” cywilizacja śmierci. W
Pokój, do budowy którego Stwórca nas majestacie prawa morduje się dzieci, zabija
wzywa, musi być oparty na Dekalogu. Na- ludzi chorych i starych, a co gorsza, miliony
szym obowiązkiem jest budowanie Królestwa ludzi skazuje się na potępienie, wyrywając z
Boga na ziemi poprzez modlitwę, własne ich serc Boga przez promocję bezbożnych
świadectwo, działalność społeczną i wybory ideologii.

Podwyższenie Krzyża Świętego

Jesteśmy zbyt słabi, by rzucić wyzwanie
światu, jednak w przymierzu z Panem Jezusem, przy wstawiennictwie Matki Bożej,
możemy śmiało stanąć w szranki ze złem.
Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi – mówi
stare przysłowie. Jeżeli natychmiastowe
zwycięstwo nie leży w planach Opatrzności,
dla nas chlubą będzie, gdy pod koniec aktywnego życia będziemy mogli powtórzyć za św.
Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2Tm
4,7).
Niech zatem wrzesień będzie w tym roku
dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w spoganizowanym świecie.
Żródło:

https://dladuszy.piotrskarga.pl/wrzesniowarefleksja,15445,ld.html?
qval_i=InNpZD0xNjg1MTI0MDUmbGluay0yPSZrd290
YT0maWR0eXR1bD1Ecm9nYSZpbWllPUVsXHUwM
TdjYmlldGEmbmF6d2lza289V3JvdGVrJmVtYWlsPW
VsYS53cm90ZWtAZ21haWwuY29tJiI%
3D&ka=570027

14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa,
ale i hańby oraz pogardy w antycznym świecie.
W 324 r. matka cesarza Konstantyna - Helena, wówczas 78-letnia już kobieta, wyrusza celem ekspiacji za uczynki syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup Jerozolimy Makary - miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji, w jakiej znajdowały się święte miejsca i nakłaniał go do podjęcia na tych
terenach prac badawczych.
Na miejscu dawnej Jerozolimy po zburzeniu przez cesarza Hadriana w 135 r. Świątyni Jerozolimskiej powstała Aelia Capitolina.
W miejscu Świętego Grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor Historii
Kościoła Euzebiusz z Cezarei mówi, iż po
przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję, w skład której weszli
kapłani i archeologowie w celu zakreślenia
dokładnego planu prac wykopaliskowych.
Szczęśliwie zachowane dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem. Koszty robót nie grały roli - Konstantyn
dostarczył na te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach prac ukazał się wreszcie garb Kalwarii i grota grobu Chrystusa.
Wzruszenie ogarnęło wszystkich.
2zw

W częściowo zasypanym rowie odnaleziono trzy krzyże. Biskup Makary modlił się
o możność poznania, na którym krzyżu
Zbawiciel dokonał żywota. Podobno przyniesiono umierającą niewiastę, którą dotknięto
drzewem krzyża. Przy trzecim dotknięciu
kobieta wstała. Wiadomość dotarła do Konstantyna, który każe wybudować na świętym
miejscu bazylikę. 14 września 335 r. odbyło
się uroczyste poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi bazyliki, do
której wniesiono relikwie Krzyża.
Obecna Bazylika Grobu Świętego wybudowana przez krzyżowców zajmuje miejsce
trzech budowli wzniesionych przez Helenę:
kościoła na cześć Męki Pańskiej, na cześć
Krzyża i Grobu Świętego.
Znalezione drzewo Krzyża Helena miała
podzielić na trzy części: dla Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola. W tym ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sophia, którą ukończono w roku 537 i do niej przeniesiono relikwię Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz wybudował w pobliżu Lateranu, który
ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą

Bazylikę Krzyża Świętego z Jerozolimy,
w której spoczęło ciało cesarzowej. Umieszczono w niej cenną relikwię Krzyża Świętego. Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim zwaną tytułem Krzyża, którą Piłat kazał
umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II
w dwunastym stuleciu stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił w specjalnej
skrzyni.
W Jerozolimie 20 maja 614 r. perski władca
Chosroes II zabrał relikwie Krzyża do Persji.
Piętnaście lat później cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię; bogato ubrany niosąc Krzyż chciał wejść do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup Jerozolimy poradził
mu aby zdjął z siebie zabytkowe szaty i boso,
odziany jak kroczący na Kalwarię Chrystus,
wniósł Relikwie do odbudowywanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia,
które - można rzec - iż było ponownym podwyższeniem Krzyża obchodzono corocznie
14 września. Kiedy w czasach wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców
zamkniętą wówczas Bramę Złotą otwierano
w dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu Krzyża do Jerozolimy. cd na str. 4
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Warto poznać bliżej tę niepospolitą kobietę.
Przede mną niewielka książeczka. Tytuł
„Teofila Sobieska-Matka króla Jana”. Autorka
Maria Czeska-Mączyńska. Dzisiaj prawie zupełnie zapomniana. Jej utwory nacechowane
światopoglądem katolickim, elementami
chrześcijańskimi, problematyką patriotyczną,
od dawna nie są wznawiane.
Przypomnijmy zatem zapomnianą autorkę
i mało znaną bohaterkę.

błyskawice rozpalały niebo, szumiała ulewa.
– O la boga! – szepnął ksiądz kanonikjakowyś to rycerz będzie srogi, co się w takowej burzy na ten mizerny świat narodził, a że
mi w uszach dźwięc zy od tej niebieskiej
kanonady.
Z narodzinami przyszłego króla wiąże się
jeszcze jedno wydarzenie. Pod zamek w
Olesku „podpadli” Tatarzy. Czy napad miał
miejsce akurat w dzień narodzin, czy nieco
potem, trudno ustalić. Wiadomo tylko, że
9 września 1629 roku Jakub Sobieski donosił
w liście do Tomasza Zamoyskiego, że Zofia
Daniłlowiczowa (matka Teofili, babka małego
Jasia) zorganizowała obronę Oleska. Zięć pełen dumy pisał z podziwem, „choć białogłowa,
ale bohaterskie plemię.”

Teosia, a właściwie Teofila była córką
Jana Daniłłowicza i Zofii z Żółkiewskich, wnuczką hetmana Stanisława Żółkiewskiego i
Reginy z Herbutów. Obie, matka i babka,
wywarły wielki wpływ na Teosię. Kresowianki, kobiety-małżonki, doskonale gospodynie. Pod nieobecność mężów brały na siebie wszystkie obowiązki. W sytuacji zagrożeMijały lata. Na świat przychodziły dzieci,
nia stawały na czele służby i dzielnie odpie- Jakub Sobieski dochodził do coraz większych
rały wroga.
dostojeństw w Rzeczypospolitej. MajętnościaAutorka kreśli obraz dzielnej, od dzieciń- mi rządziła „jedyna Tosieńka”. „Umiała
stwa zaprawionej do surowego życia panny, Tosieńka konia dosiąść i robót polowych
od małego patrzącej śmierci w oczy. Małą pilnować, ale równie dobrze potrafiła dzieci ch
Teosię poznajemy, gdy bawi się beztrosko ować i kochanemu mężowi okazać przyze swoim bratem na dziedzińcu zamku w wiązanie.”
Olesku. Zabawę przerywa przyjazd babciHetmańska wnuczka opowiadała synom
hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. Przywozi
złe wieści i prosi o ratunek. Posiłki trzeba pod o sławnych czynach i bohaterskiej śmierci ich
Cecorę pchnąć, jako, że jegomość w ostrej najbliższych krewnych. Prowadziła w głąb
podziemi żółkiewskiego kościoła i wiodła do
potrzebie i Bóg jeden wie, zali żyw jeszcze.
grobów Hetmana, jego syna, wnuka. I od
Nie zdążyli żołnierze z odsieczą. W drodze najmłodszych lat wkładała im do głów, że
doszła ich wieść o śmierci hetmana pod gdyby z potrzeby uszli, za synów by ich nie
Cecorą i wzięciu do niewoli syna, Jana miała. Z dziedzictwem ziemi pragnęła pani
Żółkie-wskiego, jedynego rodu nadzieję. Teofila przekazać synom i dziedzictwo ducha,
Wykupiła pani Regina ciało hetmana, a syna aby się u tych trzech grobowych kamienie
i krewnych z niewoli, za sumę jak na owe uczyli: jak słodko żyć i umierać dla ojczyzny.
czasy olbrzymią, bo wynoszącą 200.000
Nadszedł czas, gdy panięta żółkiewskie
talarów.
udały się do szkół, do Krakowa, do nowo zaNie było dane matce cieszyć się długo łożonego Kolegium Nowodworskiego. Tu warodzyskanym synem. Zmarł niezadługo w pe- to przypomnieć, że młodość przyszłego króla
łni sił, wskutek gorączki przyrannej, bo mu zeszła na nauce. Wyruszyli zaopatrzeni w pisię z trudów, rany spod Cecory na nowo semną instrukcję, jak mają poczynać w Kraotworzyły.
kowie.
Zbolałą wdowę, cierpiącą matkę, hetmanową Żółkiewską wspierał w nieszczęściu i Teofila Sobieska z synami u grobu Żółkiewskiego
spie-szył z pomocą, sąsiad – Jakub Sobieski.
Nic dziwnego, że znał całą rodzinę, także i
wnuczkę wielkiego hetmana, młodziutką
Teosią.
Gdy panna dorosła, poprosił o rękę Teofili
Daniłłowiczówny.
W Bibliotece w Kórniku zachował się rękopis napisany ręką Teofili Sobieskiej, Pamięć,
jakom ja szła za mąż i jako się moje dzieci
rodziły. Utrwaliła na zawsze osiem faktów i
dat ze swojego życia. 24 maja 1628 roku,
równo w rok po ślubie urodził się Marek. 17
sierpnia 1629 roku – Jan. Potem kolejne daty
narodzin trzech córek oraz dwóch chłopców,
którzy zmarli w dzieciństwie.
Jan urodził się w Olesku. Tego dnia, jak
głosi legenda, rozpętała się burza. Raz po raz
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Szczególnie pilnie mieli uczyć się języków
niemieckiego, francuskiego i tureckie-go, który
według ich ojca był szczególnie potrzebny
szlachcie zamieszkującej południe Rzeczypospolitej. Autorka przytacza jeszcze jedna
piękną legendę związaną z małym Jasiem.
Razu pewnego stareńkiemu rektorowi ks.
Dąbrowskiemu spadł z głowy biret. Buchnęła
cała klasa śmiechem, bo tak śmiesznie wyglądała ta roztrzęsiona, siwa głowa, pozbawiona
zwykłego nakrycia. Zatrzymał się ksiądz zmieszany, a Jaś Sobieski groźnie spojrzał na towarzyszy, podskoczył, podniósł biret i podał.
A ks. Dąbrowski złożył drżące ręce na pochylonej młodej głowie i rzekł głosem do głębi
wzruszonym: -A prawdę powiadam ci Jasiu,
jako będziesz kiedyś królem w tej ziemicy.
Po ukończeniu szkół w Krakowie, Marek i
Jan Sobiescy udali się do Francji i Włoch. Była
to podróż edukacyjna. Podczas ich nieobecności zmarł ojciec. Marek i Jan Sobieski wrócili do rodzinnej Zółkwi w 1648 roku. Nie dane
im jednak było, zbyt długo cieszyć się rodzinnym szczęściem i pokojem. Ledwo powrócili
z zagranicznych wojaży, a już trzeba było
wziąć udział w zmaganiach z kozacką rebelią.
Obaj bracia ruszyli do walki na czele własnych
chorągwi. Los jednak ich rozdzielił. Marek
znalazł się w oblężonym Zbarażu, Jan zaś
podążał z odsieczą bohaterskim obrońcom.
A potem brali udział bracia w wyprawach
winnickiej, kupczyńskiej, białocerkiewskiej.
Dochodziły matkę wieści o męstwie synów i
rosło dumą i radością serce matki.
I nagle grom. Pod Batowem Chmielnicki
z Tatarmi zgnietli obóz polski, z dziewięciu
tysięcy rycerstwa – dziesięciu ledwo ocalało
towarzyszy. Wśród ocalonych nie było Marka
Sobieskiego. Po latach Jan Sobieski napisze;
„od pogańskiej położony ręki byli pradziad,
dziad i wuj, a później i brat ”Maraś.”
I choć po śmierci syna pani Teofila pełniła
dalej obowiązki matki i obywatelki, opiekunki
biedoty wszelkiej, serce nie długo potrafiło tak
mężnie ból znosić i w roku 1661 zakończyła
życie.
Opracowała Barbara Olak
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337. rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Rocznica wybuchu II wojny światowej
Wrześniowa refleksja

Teofila Sobieska – matka króla Jana

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy
nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września
1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten
sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie
Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie. Naszym ojcom i dziadom runął wtedy świat.
Polska nie tylko utraciła niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu
w dziejach świata uciskowi ze strony ateistycznych reżimów: narodowo-socjalistycznego
i bolszewickiego.

Matka najbardziej popularnego z władców Polski a jednak mało znana. O Teofili z Daniłłowiczów Sobieskiej historycy piszą, że nie białogłowskiego ale męskiego serca to była
niewiasta. I kiedy trzeba było, potrafiła na czele czeladzi bronić się „przed Tatary”. Tak było,
gdy w 1623 roku, pod nieobecność mężczyzn, musiała wraz babką Reginą, wdową po
hetmanie Żółkiewskim, odeprzeć najazd na Olesko.

Pierwszego września Kościół obchodzi polityczne. Pójście na łatwiznę i wycofanie
wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. się w zacisze prywatności jest równoznaczne
Dla każdego narodu, a dla Polaków doświad- z oddaniem pola szatanowi, który przecież
czonych trzema wiekami trudnej historii jest niezwykle czujny i ciągle aktywny. Jak
szczególnie, pokój jest wartością bardzo pisał w swym Liście św. Piotr: jak lew ryczący
pożądaną. Należy jednak zastanowić się, krąży, szukając kogo pożreć (1P 5,8).
o jaki pokój powinien zabiegać katolik, i jakieNiestety, pod koniec XX wieku katolicy ulego pokoju życzy sobie Bóg?
gli złudzeniu, że wystarczy wyciągnąć ręce
do nieprzyjaciół Krzyża, przeprosić ich za
Na pewno nie chodzi o prosty stan braku realne, a nawet zmyślone winy ludzi Kościowojny. Cóż bowiem z tego, że w Europie od ła, aby pozyskać ich przyjaźń i szacunek.
75 lat uniknięto większego rozlewu krwi na Dzięki temu na świecie miała zapanować
polach bitew, skoro w tym samym czasie jedność ponad podziałami. Była to jednak
w klinikach aborcyjnych życie straciły miliony mrzonka. Skoro bowiem nawet chrześcijanie
niewinnych dzieci, a całe narody wyzbyły się potrafią słuchać podszeptów szatana i grzedziedzictwa wiary. Na naszych oczach pow- szyć, tym bardziej są na to podatni ludzie
stał świat bardzo nieprzyjazny człowie- odrzucający Boga i autorytet jego Kościoła.
kowi, sprzyjający bardziej potępieniu niż Skutek jest taki, że na początku XXI wieku w
zbawieniu.
chrześcijańskiej niegdyś Europie wiara
dogasa, a „kwitnie” cywilizacja śmierci. W
Pokój, do budowy którego Stwórca nas majestacie prawa morduje się dzieci, zabija
wzywa, musi być oparty na Dekalogu. Na- ludzi chorych i starych, a co gorsza, miliony
szym obowiązkiem jest budowanie Królestwa ludzi skazuje się na potępienie, wyrywając z
Boga na ziemi poprzez modlitwę, własne ich serc Boga przez promocję bezbożnych
świadectwo, działalność społeczną i wybory ideologii.

Podwyższenie Krzyża Świętego

Jesteśmy zbyt słabi, by rzucić wyzwanie
światu, jednak w przymierzu z Panem Jezusem, przy wstawiennictwie Matki Bożej,
możemy śmiało stanąć w szranki ze złem.
Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi – mówi
stare przysłowie. Jeżeli natychmiastowe
zwycięstwo nie leży w planach Opatrzności,
dla nas chlubą będzie, gdy pod koniec aktywnego życia będziemy mogli powtórzyć za św.
Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2Tm
4,7).
Niech zatem wrzesień będzie w tym roku
dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w spoganizowanym świecie.
Żródło:

https://dladuszy.piotrskarga.pl/wrzesniowarefleksja,15445,ld.html?
qval_i=InNpZD0xNjg1MTI0MDUmbGluay0yPSZrd290
YT0maWR0eXR1bD1Ecm9nYSZpbWllPUVsXHUwM
TdjYmlldGEmbmF6d2lza289V3JvdGVrJmVtYWlsPW
VsYS53cm90ZWtAZ21haWwuY29tJiI%
3D&ka=570027

14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa,
ale i hańby oraz pogardy w antycznym świecie.
W 324 r. matka cesarza Konstantyna - Helena, wówczas 78-letnia już kobieta, wyrusza celem ekspiacji za uczynki syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup Jerozolimy Makary - miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji, w jakiej znajdowały się święte miejsca i nakłaniał go do podjęcia na tych
terenach prac badawczych.
Na miejscu dawnej Jerozolimy po zburzeniu przez cesarza Hadriana w 135 r. Świątyni Jerozolimskiej powstała Aelia Capitolina.
W miejscu Świętego Grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor Historii
Kościoła Euzebiusz z Cezarei mówi, iż po
przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję, w skład której weszli
kapłani i archeologowie w celu zakreślenia
dokładnego planu prac wykopaliskowych.
Szczęśliwie zachowane dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem. Koszty robót nie grały roli - Konstantyn
dostarczył na te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach prac ukazał się wreszcie garb Kalwarii i grota grobu Chrystusa.
Wzruszenie ogarnęło wszystkich.
2zw

W częściowo zasypanym rowie odnaleziono trzy krzyże. Biskup Makary modlił się
o możność poznania, na którym krzyżu
Zbawiciel dokonał żywota. Podobno przyniesiono umierającą niewiastę, którą dotknięto
drzewem krzyża. Przy trzecim dotknięciu
kobieta wstała. Wiadomość dotarła do Konstantyna, który każe wybudować na świętym
miejscu bazylikę. 14 września 335 r. odbyło
się uroczyste poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi bazyliki, do
której wniesiono relikwie Krzyża.
Obecna Bazylika Grobu Świętego wybudowana przez krzyżowców zajmuje miejsce
trzech budowli wzniesionych przez Helenę:
kościoła na cześć Męki Pańskiej, na cześć
Krzyża i Grobu Świętego.
Znalezione drzewo Krzyża Helena miała
podzielić na trzy części: dla Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola. W tym ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sophia, którą ukończono w roku 537 i do niej przeniesiono relikwię Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz wybudował w pobliżu Lateranu, który
ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą

Bazylikę Krzyża Świętego z Jerozolimy,
w której spoczęło ciało cesarzowej. Umieszczono w niej cenną relikwię Krzyża Świętego. Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim zwaną tytułem Krzyża, którą Piłat kazał
umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II
w dwunastym stuleciu stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił w specjalnej
skrzyni.
W Jerozolimie 20 maja 614 r. perski władca
Chosroes II zabrał relikwie Krzyża do Persji.
Piętnaście lat później cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię; bogato ubrany niosąc Krzyż chciał wejść do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup Jerozolimy poradził
mu aby zdjął z siebie zabytkowe szaty i boso,
odziany jak kroczący na Kalwarię Chrystus,
wniósł Relikwie do odbudowywanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia,
które - można rzec - iż było ponownym podwyższeniem Krzyża obchodzono corocznie
14 września. Kiedy w czasach wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców
zamkniętą wówczas Bramę Złotą otwierano
w dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu Krzyża do Jerozolimy. cd na str. 4
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Warto poznać bliżej tę niepospolitą kobietę.
Przede mną niewielka książeczka. Tytuł
„Teofila Sobieska-Matka króla Jana”. Autorka
Maria Czeska-Mączyńska. Dzisiaj prawie zupełnie zapomniana. Jej utwory nacechowane
światopoglądem katolickim, elementami
chrześcijańskimi, problematyką patriotyczną,
od dawna nie są wznawiane.
Przypomnijmy zatem zapomnianą autorkę
i mało znaną bohaterkę.

błyskawice rozpalały niebo, szumiała ulewa.
– O la boga! – szepnął ksiądz kanonikjakowyś to rycerz będzie srogi, co się w takowej burzy na ten mizerny świat narodził, a że
mi w uszach dźwięc zy od tej niebieskiej
kanonady.
Z narodzinami przyszłego króla wiąże się
jeszcze jedno wydarzenie. Pod zamek w
Olesku „podpadli” Tatarzy. Czy napad miał
miejsce akurat w dzień narodzin, czy nieco
potem, trudno ustalić. Wiadomo tylko, że
9 września 1629 roku Jakub Sobieski donosił
w liście do Tomasza Zamoyskiego, że Zofia
Daniłlowiczowa (matka Teofili, babka małego
Jasia) zorganizowała obronę Oleska. Zięć pełen dumy pisał z podziwem, „choć białogłowa,
ale bohaterskie plemię.”

Teosia, a właściwie Teofila była córką
Jana Daniłłowicza i Zofii z Żółkiewskich, wnuczką hetmana Stanisława Żółkiewskiego i
Reginy z Herbutów. Obie, matka i babka,
wywarły wielki wpływ na Teosię. Kresowianki, kobiety-małżonki, doskonale gospodynie. Pod nieobecność mężów brały na siebie wszystkie obowiązki. W sytuacji zagrożeMijały lata. Na świat przychodziły dzieci,
nia stawały na czele służby i dzielnie odpie- Jakub Sobieski dochodził do coraz większych
rały wroga.
dostojeństw w Rzeczypospolitej. MajętnościaAutorka kreśli obraz dzielnej, od dzieciń- mi rządziła „jedyna Tosieńka”. „Umiała
stwa zaprawionej do surowego życia panny, Tosieńka konia dosiąść i robót polowych
od małego patrzącej śmierci w oczy. Małą pilnować, ale równie dobrze potrafiła dzieci ch
Teosię poznajemy, gdy bawi się beztrosko ować i kochanemu mężowi okazać przyze swoim bratem na dziedzińcu zamku w wiązanie.”
Olesku. Zabawę przerywa przyjazd babciHetmańska wnuczka opowiadała synom
hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. Przywozi
złe wieści i prosi o ratunek. Posiłki trzeba pod o sławnych czynach i bohaterskiej śmierci ich
Cecorę pchnąć, jako, że jegomość w ostrej najbliższych krewnych. Prowadziła w głąb
podziemi żółkiewskiego kościoła i wiodła do
potrzebie i Bóg jeden wie, zali żyw jeszcze.
grobów Hetmana, jego syna, wnuka. I od
Nie zdążyli żołnierze z odsieczą. W drodze najmłodszych lat wkładała im do głów, że
doszła ich wieść o śmierci hetmana pod gdyby z potrzeby uszli, za synów by ich nie
Cecorą i wzięciu do niewoli syna, Jana miała. Z dziedzictwem ziemi pragnęła pani
Żółkie-wskiego, jedynego rodu nadzieję. Teofila przekazać synom i dziedzictwo ducha,
Wykupiła pani Regina ciało hetmana, a syna aby się u tych trzech grobowych kamienie
i krewnych z niewoli, za sumę jak na owe uczyli: jak słodko żyć i umierać dla ojczyzny.
czasy olbrzymią, bo wynoszącą 200.000
Nadszedł czas, gdy panięta żółkiewskie
talarów.
udały się do szkół, do Krakowa, do nowo zaNie było dane matce cieszyć się długo łożonego Kolegium Nowodworskiego. Tu warodzyskanym synem. Zmarł niezadługo w pe- to przypomnieć, że młodość przyszłego króla
łni sił, wskutek gorączki przyrannej, bo mu zeszła na nauce. Wyruszyli zaopatrzeni w pisię z trudów, rany spod Cecory na nowo semną instrukcję, jak mają poczynać w Kraotworzyły.
kowie.
Zbolałą wdowę, cierpiącą matkę, hetmanową Żółkiewską wspierał w nieszczęściu i Teofila Sobieska z synami u grobu Żółkiewskiego
spie-szył z pomocą, sąsiad – Jakub Sobieski.
Nic dziwnego, że znał całą rodzinę, także i
wnuczkę wielkiego hetmana, młodziutką
Teosią.
Gdy panna dorosła, poprosił o rękę Teofili
Daniłłowiczówny.
W Bibliotece w Kórniku zachował się rękopis napisany ręką Teofili Sobieskiej, Pamięć,
jakom ja szła za mąż i jako się moje dzieci
rodziły. Utrwaliła na zawsze osiem faktów i
dat ze swojego życia. 24 maja 1628 roku,
równo w rok po ślubie urodził się Marek. 17
sierpnia 1629 roku – Jan. Potem kolejne daty
narodzin trzech córek oraz dwóch chłopców,
którzy zmarli w dzieciństwie.
Jan urodził się w Olesku. Tego dnia, jak
głosi legenda, rozpętała się burza. Raz po raz
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Szczególnie pilnie mieli uczyć się języków
niemieckiego, francuskiego i tureckie-go, który
według ich ojca był szczególnie potrzebny
szlachcie zamieszkującej południe Rzeczypospolitej. Autorka przytacza jeszcze jedna
piękną legendę związaną z małym Jasiem.
Razu pewnego stareńkiemu rektorowi ks.
Dąbrowskiemu spadł z głowy biret. Buchnęła
cała klasa śmiechem, bo tak śmiesznie wyglądała ta roztrzęsiona, siwa głowa, pozbawiona
zwykłego nakrycia. Zatrzymał się ksiądz zmieszany, a Jaś Sobieski groźnie spojrzał na towarzyszy, podskoczył, podniósł biret i podał.
A ks. Dąbrowski złożył drżące ręce na pochylonej młodej głowie i rzekł głosem do głębi
wzruszonym: -A prawdę powiadam ci Jasiu,
jako będziesz kiedyś królem w tej ziemicy.
Po ukończeniu szkół w Krakowie, Marek i
Jan Sobiescy udali się do Francji i Włoch. Była
to podróż edukacyjna. Podczas ich nieobecności zmarł ojciec. Marek i Jan Sobieski wrócili do rodzinnej Zółkwi w 1648 roku. Nie dane
im jednak było, zbyt długo cieszyć się rodzinnym szczęściem i pokojem. Ledwo powrócili
z zagranicznych wojaży, a już trzeba było
wziąć udział w zmaganiach z kozacką rebelią.
Obaj bracia ruszyli do walki na czele własnych
chorągwi. Los jednak ich rozdzielił. Marek
znalazł się w oblężonym Zbarażu, Jan zaś
podążał z odsieczą bohaterskim obrońcom.
A potem brali udział bracia w wyprawach
winnickiej, kupczyńskiej, białocerkiewskiej.
Dochodziły matkę wieści o męstwie synów i
rosło dumą i radością serce matki.
I nagle grom. Pod Batowem Chmielnicki
z Tatarmi zgnietli obóz polski, z dziewięciu
tysięcy rycerstwa – dziesięciu ledwo ocalało
towarzyszy. Wśród ocalonych nie było Marka
Sobieskiego. Po latach Jan Sobieski napisze;
„od pogańskiej położony ręki byli pradziad,
dziad i wuj, a później i brat ”Maraś.”
I choć po śmierci syna pani Teofila pełniła
dalej obowiązki matki i obywatelki, opiekunki
biedoty wszelkiej, serce nie długo potrafiło tak
mężnie ból znosić i w roku 1661 zakończyła
życie.
Opracowała Barbara Olak
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 r.
1. Nasza parafia od czwartku 10 września
Więcej informacji o kursie znajduje się na
przeżywa nawiedzenie obrazu Matki Bożej
parafialnej stronie internetowej w zakłaŁaskawej. Dziś o godz. 18.00 uroczysta
dce Sakramenty -> Małżeństwo.
Msza św., której przewodniczy o. Mariusz
Bigiel SJ oraz zawierzenie Matce Bożej 5. Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży
do sakramentu bierzmowania. Kandyda-Łaskawej naszej Parafii i nabożeństwo Fatów zapraszamy na spotkanie organizatimskie o godz. 19.00, i procesja z figurą
cyjne
w czwartek, 1 października, o godz.
MB Fatimskiej. Nie będzie nabożeństwa
19.30.
w kościele.
o godz. 17.00. Obraz MB Łaskawej pozostanie w parafii do piątku 18.09. br. Obraz 6. W tym tygodniu przypadają następujące
pożegnamy po Mszy św. o godz. 18.00.
wspomnienia liturgiczne:
Zachęcamy do osobistej modlitwy przed
− w poniedziałek, 14 września, święto
obrazem MB Łaskawej w tygodniu.
Podwyższenia Krzyża Świętego,
2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
− we wtorek, 15 września, wspomnienie
jest na potrzeby Wyższego MetropolitalneNajświętszej Maryi Panny Bolesnej,
go Seminarium Duchownego w Warsza− w środę 16 września, wspomnienie
wie.
świętych męczenników Korneliusza
papieża i Cypriana biskupa,
3. Spotkanie Kół Żywego Różańca odbędzie
− w piątek 18 września, święto św.
się w niedzielę 13 września o godz. 16.00
Stanisława Kostki, zakonnika.
w dzwonnicy.
4. 7 października 2020 r. rozpocznie się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych „Radość i Nadzieja”. Spotkania będą odbywały się w środy o godz. 19.00 w Dzwonnicy.

Modlitwa Różańcowa jest wielką
pomocą dla człowieka naszego
czasu. Sprowadza ona pokój
i sumienie;wprowadza nasze życie
w tajemnice Boże i sprowadza
Boga do naszego życia.
Jan Paweł II
Osoby chętne do włączenia się we
wspólnotę Kół Żywego Różańca proszone są o pozostawienie kontaktu
w zakrystii Kościoła.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

od 14.09.2020 do 11.10.2020
Polecajmy opiece Matki Bożej
dzieci i młodzież.
Niech ten nowy rok szkolny,
będzie dla nich bezpieczny.
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Podwyższenie
Krzyża Świętego
Szczególną czcią cieszył się Krzyż w staropolskim Rzeszowie. W kościele Świętego Krzyża wisiał krzyż, który wykonany
w XVII wieku został następnie przeniesiony do Fary. Dziś znajduje się na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Czasem Pana
Jezusa z tego krucyfiksu zwą „Uśmiechniętym”, gdyż podobno, kiedy przed laty
pod tym krucyfiksem grał chłopiec zbierając środki na życie, w pewnym momencie
Ukrzyżowany uśmiechnął się do niego.
Postać Ukrzyżowanego zwisa na wysoko wyciągniętych ramionach, zaś głowa
w cierniowej koronie opada na pierś. Z kolei w przedsionku rzeszowskiej fary monumentalny krucyfiks jest od trzystu lat otaczany kultem. Przekazywane świadectwa
w rzeszowskich rodzinach mówią, że kiedy
w 1831 r. w mieście wybuchła epidemia
cholery, ludzie garnęli się do tego krucyfiksu wypraszając wielorakie łaski. Dziś od
ciągłego całowania i dotykania nogi Pana
Jezusa uległy wytarciu.
Arkadiusz Bednarczyk
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/918/
Podwyzszenie-Krzyza-Swietego

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
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We wrześniu i październiku
zapraszamy
do odwiedzania dzwonnicy,
w której prezentujemy
wystawę malarstwa
ROMANA JAKACKIEGO
i MARKA JUZWIAKA.
Nr 601

L I T U R G I A

S Ł O W A

żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci
Syr 27, 30 – 28, 7
należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus
Czytanie z Mądrości Syracha: Złość i gniew są umarł i powrócił do życia, by zapanować tak
obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. nad umarłymi, jak nad żywymi.
Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana,
Oto słowo Boże
On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone
ĝ3,(:35=('(:$1*(/,Ą
grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw druJ 13,34
giemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem Daję wam przykazanie nowe, abyście się
do siebie podobnym, jakże błagać będzie wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowao odpuszczenie swoich własnych grzechów? łem.
Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż
więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów?
Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań
EWANGELIA
nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci,
Mt 18, 21-35
i trzymaj się przykazań!
Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w niena- Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza:
wiści bliźniego – o przymierzu Najwyższego, Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie,
i daruj obrazę!
ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini
względem mnie? Czy aż siedem razy?» JeOto słowo Boże
zus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do
PSALM RESPONSORYJNY
króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowaPs 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12
dzono mu jednego, który był mu winien dziePan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
sięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy słuBłogosław, duszo moja, Pana *
ga padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż
i nie zapominaj o wszystkich Jego
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan
dobrodziejstwach.
ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł,
i leczy wszystkie choroby.
spotkał jednego ze współsług, który mu był
On twoje życie ratuje od zguby, *
winien sto denarów. Chwycił go i zaczął duobdarza cię łaską i zmiłowaniem.
sić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi
Nie zapamiętuje się w sporze, *
cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie
nie płonie gniewem na wieki.
chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia,
Nie postępuje z nami według naszych
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego,
grzechów *
widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko,
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego
DRUGIE CZYTANIE
kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda
całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec
Rz 14, 7-9
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do przebaczy z serca swemu bratu».
Rzymian: Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i
Oto Słowo Pańskie
nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy

PIERWSZE CZYTANIE
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KOMENTARZ
Aby zrozumieć obraz, jakim posługuje
się dzisiejsza przypowieść o dwóch dłużnikach, należy w przybliżeniu przeliczyć na
dzisiejsze pieniądze wartość długu, który
mieli do spłacenia. Sługa był winny współsłudze 100 denarów. Denar to zapłata za
dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. Dzisiaj to mniej więcej 120 zł (za np.
zbieranie jabłek) czyli sługa był winny
swemu koledze 12 000 zł. Natomiast ten
kolega był winny swemu panu 10 000 talentów. Jeden talent to 34 kg złota. Kilogram złota najwyższej próby kosztuje
dzisiaj ok. 250 000 zł (cena z dnia
9.09.2020). Jeden talent wynosi więc 8,5
miliona złotych. A sługa był winny swemu
panu 10 000 talentów. Daje to sumę niewyobrażalną dla pojedynczego człowieka
i dług niemożliwy do spłacenia.
Taki jest nasz dług wobec Boga – niewyobrażalny. On bowiem oddał swojego
jedynego Syna, aby nas wykupił od grzechu. Życia jedynego dziecka nie zrekompensują żadne pieniądze. Warto sobie to
przypominać, kiedy mamy problem z wybaczeniem drugiemu człowiekowi. Bóg
wybaczył nam bardzo wiele i pragnie,
abyśmy poszli tą drogą. To bowiem jest
jedyna droga do nieba.
Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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