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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ TRZECIĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                             MT 18,15-20 

Upomnienie braterskie. 

Jezus powiedział do swoich uczniów:gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, 
donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na 
ziemi, 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".  
 

��� 
 

     Może się komuś wydawać, że w Ewangelii są dwie wypowiedzi Pana Jezusa trochę 
ze sobą niezgodne. Święty Mateusz podaje słowa Jezusa: "Gdzie są dwaj lub trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich". Tymczasem w innym miejscu ten sam 
święty Mateusz podaje takie słowa Pana Jezusa: "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź 
do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A 
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie". Mo żna więc zapytać się jak na lekcji 
polskiego w dyktandzie z ortografii: razem czy osobno? 
     Są ludzie, którzy mają skłonność do życia samotnego, nie lubią zebrań, 
zgromadzeń, tłoku, pełnych kościołów, czyją się nieswojo na wspólnej modlitwie. 
Denerwuje ich ksiądz, drażnią sąsiedzi. Chcą modlić się osobno, w lesie, w górach, w 
kawalerce z wnęką na kuchnię. 
     Jeżeli ktoś modli się sam i naprawdę spotyka się z Bogiem, to Bóg mu objawi: Nie 
jesteś tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Przejmij się troskami innych. Prawdziwa 
modlitwa sam na sam z Bogiem prowadzi do modlitwy z innymi. 
     Są tacy, którzy lubią wspólnotę, zwłaszcza ludzie młodzi wolą modlić się razem, 
śpiewać, recytować, iść w pielgrzymce. I ta wspólnota ułatwi im modlitwę. Ale jeżeli 
na prawdę we wspólnocie wejdą w kontakt z Bogiem, to Bóg im powie: Nie wystarcza 
sama wspólnota, trzeba przeżyć jeszcze spotkanie z Bogiem sam na sam. Nie można 
oddzielić modlitwy samotnej od wspólnotowej. Jedna do drugiej prowadzi. Modlitwa 
odpowiada naturze człowieka, który chce być sam i z wszystkimi razem. 

Ks. J. Twardowski 
 

 



 
OGŁOSZENIA 

   1. Informuj ę uczestników pielgrzymki do Częstochowy, że wyjazd 
       odbędzie się 13. 09. 08 o godz. 7.00 z Placu J.P. II. Przewidywany 
       powrót – godz. 16.30. 

��� 
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

1. Paweł Bis, kaw. z par. tut. i Dorota Stańczykowska, panna z Janowa 
                                                 Karwickiego. 
2. Michał Wiśnik, kaw. z par. Krzemienica i Beata Wasilewska, panna 
                                                 z par. tut.  
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Na powitanie Ks. Bp przygotowane są władze gminne, poczty sztandarowe, 

            
        nasze Aniołki,                                       wieńce     /cd.str.4/ 

        
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Pani pyta dzieci: 
- Kto powie zdanie z rzeczownikiem cukier? 
Zgłasza się Jasiu i mówi: 
- Piję herbatę z cytryną. 
- No dobrze Jasiu, a gdzie jest cukier? 
- Rozpuścił się. 
 



.INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  08. 09. 2008. 
 9.00 Za +Stefana Wójcika w 16 rocz. śmierci oraz cr. Wójcików, Pałągiewiczów 
                 i Skonecznych. 
18.00 Za +Genowefę i Władysława Pecynów. 
                                                        WTOREK 09. 09. 2008 
18.00 --------. 
                                                                 ŚRODA 10. 09. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
           O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Bogdana w 18 rocz. ślubu i ich dzieci. 
  Za +Józefa Matysiaka / int. od rodziny Lewandowskich /; 
                +Stanisława Dębca / int. od córki Teresy z rodziną /; 
                +Rafała Ziółkowskiego, Halinę Kłopocką, Lucynę i Henryka 
                   Michalskich oraz Michalinę Ołóbek; 
                +Mariana Klimczaka w 20 rocznicę śmierci. 
                                              CZWARTEK 11. 09. 2008 
18.00 ------. 
                                                       PIĄTEK 12. 09. 2008 
18.00 Za +Stanisława Gieracha w 1 rocznicę śmierci. 
                                                                 SOBOTA 13. 09. 2008 
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Justyny Jacak z racji 18 rocz. urodzin oraz 
           Grażyny i Wiesława z racji 30 rocz. ślubu; 
          O Boże błogosławieństwo dla Anny i Marka Bieńkowskich z racji 30 rocz. 
            ślubu oraz ich dzieci i wnuków. 
18.00 Za +Jana Kępę w 10 rocz. śmierci oraz Zofię i Henryka. 
                                                        NIEDZIELA 14. 09. 2008. 
  9.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Arkadiusza w 1 rocz. ślubu; 
          Za +Stanisławę Król w 24 rocz. śmierci. 
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Władysława z racji 
           50 rocz. ślubu, ich dzieci i wnuków; 
          Za Parafian. 
18.00 Za +Mariusza Michalaka. 
 
       i chleb dożynkowy.                                       … po Mszy św. dożynkowej. 

     


