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PIERWSZE CZYTANIE Ez 33,7–9 
Obowiązek upominania
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan: „Ciebie, o synu człowieczy, wy-
znaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc 
z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w 
moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: 
»Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, 
by występnego sprowadzić z jego drogi, to on 
umrze z powodu swej przewiny, ale odpowie-
dzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli 
jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od 
swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępu-
je od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, 
ty zaś ocaliłeś swoją duszę”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 95,1–2.6–
7ab.7c–9
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
DRUGIE CZYTANIE
Rz 13,8–10 Miłość jest wypełnieniem Prawa
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 
wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliź-
niego, wypełnił Prawo. Albowiem przykaza-
nia: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, 
nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w 
tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie 
samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 
Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem 
Prawa. Oto Słowo Boże.
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EWANGELIA Mt 18,15–20 
Upomnienie braterskie
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy 
twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij 
go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz 
swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą 
jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków opierała się cała 
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościo-
łowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech 
ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę po-
wiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na zie-
mi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej 
zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na 
ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 
użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo 
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich”. Oto słowo Pańskie.

Pn Kol 1,24-2,3 Ps 62 Łk 6,6-11 /Wt Kol 
2,6-15 Ps 145 Łk 6,12-19 /Śr Kol 3,1-11 Ps 
145 Łk 6,20-26 /Cz Mi 5,1-4a Ps 96 Mt 1,1-
16.18-23 /Pt 1 Tm 1,1-2.12-14 Ps 16 Łk 
6,39-42 /So 1 Tm 1,15-17 Ps 113 Łk 6,43-
49 /Ndz Syr 2,30–28,7 Ps 103 Rz 14,7–9 
Mt 18,21–35.



INTENCJE MSZALNE
Niedziela 4.9. – 23 niedziela zwykła 
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 4).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 4).
8:30 + Stanisława i Łucje Orłów.
10:00 + Marię (im.) i Mieczysława Sierpińskich, 
Małgorzatę i Józefa Sokolików.
11:30 Dz.-bł. w 40 r. ślubu Zofii i Kazimierza z 
prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i ich dzieci oraz 
wnuków.
13:00  Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII 
Dz.-bł. w r. chrztu Marii z prośbą o bł. Boże dla Cr.
18:00 + Marię, Juliana, Andrzeja Janczewskich.
20:00 
Poniedziałek 5.9. 
6:30 + Walentego Dziekańskiego.
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 5).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 5).
8:30 + Stefana i Aleksandrę oraz Stanisława Or-
nochów
18:00 + Gustawa Belkę (22 r. śm.), Zofię, Alek-
sandra i Marię Belków, Helenę, Grzegorza, Hele-
nę, Tadeusza i Kazimierę Spaduchów.
Wtorek 6.9. 
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 6).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 6).
7:00 + Helenę Lech (1 r. śm.), Pawła Stefaniuka 
(10 r. śm.), Cr. Stefaniuków, Lechów, Nowo-
sielskich i Kabatów.
8:30 + Eugeniusza, rodziców Wolińskich i Bo-
gowiczów.
18:00 + Stanisława Kołodzieja (11 r. śm.), Ste-
fanię i Mariana Pietków, Marię i Franciszka Pa-
łysków.
Środa 7.9. – Bł. Ignacego Kłopotowskiego, 
prezbitera
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 7).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 7).
8:30 + Annę i Piotra Lubczuków, Leokadię i 
Franciszka Bieleckich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. Anny i Wiktora Freyfów z prośbą o Bł. 

Boże i opiekę MB.
+ Monikę Mongird (3 r. śm.), Zdzisława Teperka 
(2 r. śm.). + Michalinę Szurgit (2 r. śm.). + Jana 
Zubka (mies. po pog.). + Romana Beczkę, Ro-
zalie i Wincentego Kurachów.
Czwartek 8.9. – NARODZENIE NAJŚW. MARYI 
PANNY
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 8).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 8).
7:00 + Józefa Bazylczyka, Józefa, Aleksandrę i 
Antoniego Bonderów, Tadeusza Połosaka.
8:30 + Rajmunda Szymczaka (1 r. śm.).
18:00 + Marię Konieczną (4 r. śm.).
Piątek 9.9. 
6:30 + Jerzego Woźniaka (Gr. 9).
7:00 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 9).
7:00 + Stanisławę Zalewską (mies. po pog.).
8:30 + Andrzeja i Bolesława Nojków, r-ców Ci-
borków i Nojków.
18:00 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Kazimiery i Adama 
Zapaśników.
Sobota 10.9. 
6:30 + Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 10).
6:30 + Józefa i Klarę Filochowskich.
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 10).
7:00 + Eleonorę Marcińczak.
7:00 Dz.-bł. w 7 r. ślubu Elżbiety i Marcina z 
prośbą o bł. dla dzieci: Bartka i Jakuba.
8:30 + Edwarda, Mariana, Haline, Benedykta i 
Józefe Ciesielskich, Jżóefe i Michała Wojdów.
18:00 + Piotra Bardyszewskicho (11 r. śm.), 
Franciszka i Janinę Siwków.
Niedziela 11.9. – 24 niedziela zwykła 
7:00 + Jerzego Woźniaka (Gr. 11).
+ Kazimierę i Stanisława Jesiotrów (Gr. 11).
8:30 + Zofię (6 r. śm.) i Józefa Zdrajkowskich.
10:00 + Jadwigę (7 r. śm.), i Tadeusza Przywó-
skich, Mariannę Porycką (1 r. śm.).
11:30 + Jana i Janinę Dzienniaków, Stefana Pa-
piernika.
13:00 Dz.-bł. w 60 r. ślubu Ireny i Zbigniewa 
Drągów z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i Cr.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  



O bł. dla Krysi w dniu chrztu i Piotra w dniu 
pierwszej Komunii św. oraz dla Cr.
18:00 + Dz-bł. w 7 r. ślubu Agnieszki i Arka-
diusza z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów i syna 
Tadzia.
20:00 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

wDziękujemy wszystkim za udział w 
Sumie Odpustowej, wszystkim przygo-
towującym liturgię i biorącym udział w 
Procesji, a potem w Festynie Rodzinnym. 
Festyn cieszył się dużą popularnością. Bóg 
zapłać wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie i przeprowadzenie tego dzieła. 
Dziękujemy członkom Forum Chrześci-
jańskiego za przygotowanie poczęstunku 
(to wymagało naprawdę wielkiej pracy i 
zaangażowania), dziękujemy Strażakom za 
grochówkę i pokazy, piekarni Grudziąż za 
bułeczki i wszystkim, którzy przygotowali 
ciasta. Bóg zapłać za atrakcje przygotowa-
ne przez harcerzy (park linowy), młodzież 
(malowanie twarzy) oraz braciom Gru-
dzińskim za pierwsze lekcje gry w Golfa. 
Dziękujemy Centrum Medycznemu Józe-
fów za obsługę medyczną. Słowa wdzięcz-
ności kierujemy do występującego w dzień 
na scenie zespołu FlayMay – rodzeństwa 
Muszakowskich z Otwocka, a także do p. 
Pawła Markowskiego oraz zespołu grają-
cego wieczorem do tańca. Do puszek na 
świetlicę i obiady dla potrzebujących dzie-
ci zebrano 1435 zł. Kwotę tę przekazano 
zgodnie z przeznaczeniem.

wRozpoczął się rok szkolny i kateche-
tyczny. Zainteresujmy się, czy nasze dzieci 
i młodzież sumiennie korzystają z katechi-
zacji szkolnej oraz czy wyspowiadały się 
rozpoczynając nowy rok nauki.

wDzisiaj I niedziela miesiąca. 
Po Mszy św. o godz. 13.00 adoracja 

Najśw. Sakramentu, procesja i spotkanie 
Kół Żywego Różańca. 

O godz. 17.00 w salce na plebani spo-
tkanie dla rodziców i rodziców chrzestnych 
przed chrztem dzieci.

wDziś zbiórka do puszek na Katolicki 
Ośrodek Adopcyjny.

wWe czwartek, 8 września będziemy 
obchodzili święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Uczcijmy urodziny naszej 
Matki modlitwą i uczestnictwem we Mszy 
Świętej. Święto to jest też okazją do spe-
cjalnej modlitwy matek i w intencji matek 
z naszej wspólnoty. Oby wszystkie matki, 
wychowujące małe i duże dzieci, a także 
te spodziewające się narodzin potomstwa, 
zawsze były blisko Maryi – najlepszej z 
matek.

wPierwsza po wakacjach zbiórka lekto-
rów i ministrantów odbędzie się w sobotę, 
10 września o godz. 10:00. Zapraszamy 
zwłaszcza kandydatów na ministrantów 
(od 2 klasy szkoły podstawowej).

wRównież 10 września w sobotę o godz. 
10:00, w sali na plebanii, odbędzie się 
pierwsze spotkanie Bielanek.

W tym tygodniu patronują nam:
7 września – bł. Ignacy Kłopotowski – 

urodził się w 1866 roku w Korzeniówce na 
Podlasiu. Wyświęcony na prezbitera, przez 
17 lat duszpasterzował w Lublinie, a potem 
przeniósł się do Warszawy. Od 1919 roku 
do końca życia był proboszczem parafii 
Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Św. 
Floriana, obecnej katedrze warszawsko-
praskiej. Wyróżniał się ogromna aktywno-
ścią i niespotykaną ofiarnością w służbie 
człowiekowi. Założył szereg instytucji do-
broczynnych. Przekonany, że najskutecz-
niejszym sposobem ewangelizowania jest 
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słowo drukowane, wydawał broszury reli-
gijne oraz prasę katolicką. Aby zapewnić 
ciągłość tego apostolstwa, założył Zgro-
madzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. 
Zmarł 7 września 1931 roku. Z woli papie-
ża Benedykta XVI jego beatyfikacja miała 
miejsce w Warszawie 19 czerwca 2005 
roku.

8 września – Matka Boża Siewna – W Je-
rozolimie już w V wieku obchodzono uro-
czystość poświęcenia bazyliki w miejscu 
narodzenia się Matki Bożej. W Bizancjum i 
w Rzymie święto Narodzenia Najśw. Maryi 
Panny było znane w VII wieku i wkrótce 
stało się jednym z głównych świąt maryj-
nych. Narodzenie się Maryi było zapo-
wiedzią narodzenia Jezusa Chrystusa. Tu, 
gdzie istnieje taki zwyczaj, można dziś do-
konać obrzędu błogosławieństwa ziarna 
siewnego i nasion.

Matka Boża Siewna
Idzie Matka Boska Siewna 
po jesiennej roli, 
wsiewa ziarno w ziemię czarną 
w złotej aureoli. 
Rzuca swe płomienne blaski 
na pola i sioła, 
Miłosierna, pełna łaski 
patrzy dookoła...

Józef Skóra

Nauki przedmałżeńskie
w naszej parafii rozpoczynają się 

27 września (wtorek) 
o godz. 19:30, w sali na plebanii.

 

  

UPOMNIJ SWEGO BRATA
Ta Ewangelia jest w dzisiejszej Polsce szczegól-

nie potrzebna, a w kontekście tego, co czytamy w 
prasie, słyszymy w radiu i oglądamy w TV, tekst 
ten brzmi jak piękna, nierealna bajka – tak dalece 
nasza rzeczywistość odeszła od tych słów. Słów 
o odpowiedzialności za drugiego człowieka, o go-
towości przebaczenia i obowiązku pomocy bratu, 
któremu zdarzyło się zbłądzić. 

Człowiek jest istotą omylną: każdy, nie wyłącza-
jąc nawet papieża, który jedynie w sprawach wiary 
i moralności, jest nieomylny – a i to pod wieloma 
warunkami, z których najważniejszy stanowi mo-
dlitwa i wsłuchanie się w głos Ducha Świętego. 
Bóg nie odmawia człowiekowi prawa do błędu, 
nie potępia go za to. My zaś często postępujemy 
tak, jakby inni mieli być doskonali: nie tolerujemy 
ich pomyłek. No, może tylko w jednym przypadku 
jesteśmy gotowi pobłażliwie przymknąć oko: gdy 
sami palniemy jakieś ewidentne głupstwo – wtedy 
broniąc się przed jego konsekwencjami tłumaczy-
my się: „Przecież człowiek może się nieraz pomy-
lić...” 

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas czegoś innego: 
odpowiedzialności za drugiego człowieka. Kiedy 
człowiek się pomyli, trzeba mu pomóc, a nie po-
tępiać go. Do pomocy tej jest zobowiązany cały 
Kościół, czyli każdy z ludzi wierzących. Wierzą-
cych, czyli związanych z Bogiem więzami osobi-
stego zaufania i wierności Jego Słowu. Bez tego 
otwarcia się na Bożą pomoc w przebaczeniu i na 
Bożą prawdę o człowieku, trudno by nam przyszło 
przezwyciężyć swoją naturalną niechęć czy po-
czucie krzywdy. A bez postawy przebaczenia i bez 
wierności prawdzie, nic się tu nie da zrobić. Pozo-
stanie wtedy albo nienawiść i pragnienie zemsty, 
albo pobłażliwość dla zła. (...)

Ks. Mariusz Pohl

 


