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                                                 Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła
                                                                        Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Wj 32, 7-11. 13-14  (Bóg przebacza grzesznemu ludowi)

Psalm responsoryjny: Ps  51 (50), 3-4. 12-13. 17 i 19 (R.: por. Łk 15, 18) (Wstanę i 
wrócę do mojego ojca)

Drugie czytanie: 1 Tm 1, 12-17  (Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników)

Ewangelia: (Łk 15, 1-32  (Radość z nawrócenia grzesznika)

Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Życiorys  kardynała  Stefana  Wyszyńskiego jest  dla  większości  z  ówczesnych
Polaków znany, dlatego przytoczę pokrótce mniej znane fragmenty z życia w
latach 1901-1981błogosławionego kardynała,. 

Wspomnienia z dzieciństwa szkolnego kolegi w Zuzeli:  „Stefan nie był od razu
taki święty! Lubił dziewczęta ciągnąć za włosy. A jeśli nie chcieliśmy, aby była
klasówka, wylewaliśmy atrament z kałamarzy albo zapychaliśmy go bibułą. Na
naukę nie lubił poświęcać zbyt wiele czasu, a zwłaszcza na matematykę”, której
– jak sam przyznawał – najbardziej nie lubił. Wolał się bawić w domu z siostrami.
W szkole popadł w konflikt z nauczycielem, za nieposłuszeństwo jego metodzie
wychowawczej,  co było powodem wyrzucenia ze szkoły.  Nie chciał  mówić po
rosyjsku. 

Umierająca matka w 1910 dała mu do zrozumienia, że
jej wolą i matczyną intuicją jest by  został  kapłanem.
Powiedziała  mu  wówczas  w tajemniczych  słowach:
„Stefan  –  ubieraj  się...  Ubieraj się,  ale  nie  tak  się
ubieraj, inaczej się ubieraj”.

W  latach  1920–1924  był klerykiem Wyższego
Seminarium  Duchownego  we Włocławku.  Święcenia
kapłańskie, które miał otrzymać 29 czerwca, z powodu jego choroby płuc, przyjął
3  sierpnia  1924  (w  dniu  swoich  23  urodzin)  w  kaplicy  Matki  Bożej  we
włocławskiej bazylice katedralnej. Mszę prymicyjną odprawił 5 sierpnia w kaplicy
Matki  Boskiej  Częstochowskiej  na Jasnej  Górze,  był  wtedy  tak  słaby,  że jak
wspomina nie  wierzył,  że skończy odprawiać Mszę. 22 czerwca 1929 obronił
doktorat z prawa kanonicznego, pisząc pracę na temat Prawa rodziny, Kościoła i
państwa do szkoły. Był pierwszym kapelanem i działaczem powołanego w 1937
r.  Stronnictwa  Pracy.  W  latach  1931–1939  ogłosił  106  publikacji,  z  których
większość  dotyczyła  katolickiej  nauki  społecznej,  problemów  kryzysu
gospodarczego, bezrobocia i sprawiedliwości społecznej.  /Ciąg dalszy na str.2/
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Po wybuchu II wojny światowej z polecenia bp. Michała Kozala, późniejszego błogosławionego, ukrywał
się  przed  aresztowaniem  przez  Gestapo w  różnych  miejscowościach.  Następnie  został  kapelanem
niewidomych  w  Laskach.  W okresie  Powstania  Warszawskiego pod  pseudonimem „Radwan  III”  był
kapelanem  Armii  Krajowej w  grupie „Kampinos” i  szpitalu powstańczym w Laskach. Otrzymał stopień
porucznika duszpasterstwa  Wojska  Polskiego.  Po  zakończeniu  wojny  wrócił  do  Włocławka,  gdzie
organizował Wyższe Seminarium Duchowne i został jego rektorem. Będąc rektorem, profesorem i ojcem
duchownym kleryków, był również wikariuszem i proboszczem kilku parafii.  Święcenia biskupie otrzymał
12 maja z rąk kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim umieścił
słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu). U schyłku życia prymas August Hlond wysłał listem do papieża swoją
ostatnią wolę - prośbę o mianowanie swoim następcą biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. 12
listopada  1948  papież  Pius  XII mianował  arcybiskupem  metropolitą
gnieźnieńskim i  warszawskim,  a tym  samym  prymasem  Polski,  bp.
Stefana  Wyszyńskiego.  Po nominacji  w  drodze  z  Gniezna  do
Warszawy jadącego samochodem Prymasa  spotkały  szykany  ze  strony
milicji,  która  wielokrotnie  go zatrzymywała  oraz  legitymowała  i
kontrolowała.  Był  też  nieudany zamach na jego życie.  Po przyjeździe
do Warszawy Prymas, powiedział m.in.:  „Dzisiaj  muszę  pokochać
Warszawę i oddać jej swoje siły i życie”. 

Przez ponad 35 lat w okresie od 1946  do  ceremonii  pogrzebowej  31
maja 1981, był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy  UB,  potem  SB.  W
kwestionariuszu  osobowym  sprawy operacyjnej  prowadzonej  przeciwko  niemu,  o
kryptonimie „Prorok”,  w rubryce zawód wpisano:  „Prymas”.  Teczki  na Prymasa są pełne zapisków z
codziennej  inwigilacji  kardynała,  przez  setki  funkcjonariuszy:  podsłuchy,  donosy  itp.  Rejestrowano
wszystkie jego homilie i przemówienia poprzez ukryte mikrofony, kontrolowano listy, rezydencja Prymasa
w aktach SB była nazwana „Cyrk”.  12 stycznia 1953 w Rzymie został Wyszyński nominowany członkiem
kolegium kardynalskiego. Brał udział w czterech  konklawe:  1958,  1963 oraz w  sierpniu i  październiku
1978r.   W  1958  oddano  na  niego  kilka  głosów,  a  w  1963  był  jedynym  przedstawicielem  Europy
Wschodniej. W latach 1957–1966 przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, poprzedzone z jego
inicjatywy dziewięcioletnią Wielką Nowenną Tysiąclecia. Na główne obchody 3 maja 1966, na Jasną Górę
miał przybyć zaproszony przez Prymasa, papież Paweł VI, ale władze nie wyraziły na to zgody. W czasie
uroczystości  Bożego Ciała w Warszawie  20  czerwca  1957 zapowiedział  peregrynację  po wszystkich
parafiach w Polsce kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Na wniosek Prymasa oraz Episkopatu Polski papież Paweł VI 21 listopada 1964 ogłosił uroczyście w auli
soborowej w Rzymie Matkę Bożą – Matką Kościoła.

Rozmawiał  z komunistami (wielu katolików miało to kardynałowi  za złe),  ale  On zawsze szukał dróg
pokojowych, mówił: "… w takiej sytuacji w jakiej znalazł się Naród trzeba unikać wszystkiego co mogłoby
doprowadzić  do krwawych porachunków wewnętrznych  i  do interwencji  obcej.  Wolę utrzymywać,  że
interwencja obcych sił - tanków sowieckich jest możliwa - choćbym miał się omylić, niż narazić się na to
by choć jeden chłopiec polski zginął, podniecony pewnością, że Moskale nie naruszą granic Polski.”  5
maja 1977 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela wystąpił do Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla w
parlamencie norweskim o przyznanie jej prymasowi St. Wyszyńskiemu. Parlament norweski z przyczyn
formalnych nie mógł rozpatrzyć tego wniosku. Wniosek o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla za 1978
wystosowała  również  Światowa  Unia  Chrześcijańskich  Demokratów.  C.d.n.
/Oprac. Anna Bulder/ 
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś taca zbierana na wszystkich Mszach św. 
przeznaczona jest na utrzymanie Warszawskiego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego.             

2.  O godz. 13:15 rozpoczęcie przygotowania do 
przyjęcia I Komunii Św. dla dzieci klas III. Podczas
Mszy Św. dzieci otrzymają karty zgłoszenia. Na 
Mszę św. zapraszamy również ich rodziców aby 
omówić sprawy organizacyjne.                                 

3. Rodziców i dzieci przystępujące do 
przygotowania  do I Komunii św. zapraszamy na 
indywidualne rozmowy:                                            
- w poniedziałek 12 września od godz. 17.00 i 
18.30 – szkoła w Czaplinku i Czachówku                 
- w środę 14 września od godz. 18.30 – szkoła w 
Cendrowicach                                                            
- w piątek 16 września od godz. 17 00 i 18.30 – 
szkoła w Dobieszu                                                     

4. Dziękujemy nowożeńcom Mai i Patrykowi za 
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami. 
Na następną niedzielę prosimy o to mieszkańców 
Sierzchowa.                                                                

5. W poniedziałek, 12 września br. przypada 
pierwsza rocznica beatyfikacji Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej 
FSK. Prosimy o uwzględnienie w modlitwie 
intencji dziękczynnej oraz prośby o rychłą 
kanonizację Błogosławionych.                                      

6. Z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów 
Europy (CCEE) w środę, 14 września br. w Święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego, będziemy 
obchodzili Dzień Modlitw za Ukrainę jako wyraz 
solidarności Europy z narodem ukraińskim.             

7. W środę 14 września obchodzimy święto 
Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku uroczystość 
odpustowa zostaje przeniesiona na niedzielę 18 września. 
Połączymy ją z uroczystym wprowadzeniem do kościoła 
relikwii bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i świętego 
Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W 
sobotę, 17 września br., obchodzić będziemy liturgiczne 
wspomnienie i jednocześnie 200. rocznicę urodzin św. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Arcybiskupa 
Metropolity Warszawskiego. Wprowadzenia relikwii 
dokona Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. 
prał. Janusz Bodzon. W tę niedzielę nie będzie Mszy św. o

godz. 13.15. Mszę św. w intencji śp. Zofii Dywan 
odprawimy o godz. 10.00. Jak zawsze prosimy Druhów 
OSP z terenu naszej parafii, ministrantów, Kółka 
Różańcowe, Caritas i inne grupy parafialne o włączenie 
się w przeprowadzenie liturgii odpustowej wraz z 
procesją. Odpust poprzedzi Nabożeństwo 
Czterdziestogodzinne. Początek w piątek 16 września 
Mszą św. o godz. 18.00. Wystawienie Najśw. Sakramentu 
potrwa do godz. 10.00 w niedzielę z przerwami na Msze 
św. Prosimy o zapisywanie się na listę osób adorujących 
również w godzinach nocnych.                                            

8. Informujemy, że przygotowanie do przyjęcia 
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży 
rozpoczniemy podczas Mszy św. o godz. 18.00 w 
niedzielę 25 września.                                                     

9.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 
zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość 
Niedzielny” i „Niedziela”. Do „Niedzieli” 
dołączony jest nowy tygodnik „Bliżej życia z 
wiarą”. Cena obu tygodników wynosi 10,- zł. Do 
odbioru jest również wrześniowy numer 
miesięcznika „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem 
wyłożony jest nasz tygodnik parafialny.                      

PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW

Serdecznie  pozdrawiam Polaków.  W  tych  dniach
tysiące  pielgrzymów  przybywa  pieszo  do
sanktuarium na Jasnej Górze modląc się o pokój i
pojednanie  na  świecie.  Jest  wśród  nich  wielu
Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w waszej
ojczyźnie.  Zawierzajmy  Czarnej  Madonnie  losy
Europy  i  świata.  Z  serca  wam  błogosławię.
Watykan 17.08.2022 r..

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY

Odprawiłam  adorację  od  godziny  jedenastej  do
godziny  dwunastej.  Tę  adorację  odprawiłam  za
nawrócenie  zatwardziałych  grzeszników,  a
szczególnie  za  tych,  którzy  stracili  nadzieję  w
miłosierdzie  Boże.  Rozważałam,  jak  wiele  Bóg
wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie
wierzymy, że Bóg nas tak miłuje.   /Dz. 319/
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Intencje Mszalne 11.IX 2022 – 18.IX 2022
Niedziela, 11.09.im. Dagna, Jacek, Wincenty, Emilian
8.30 (Czachówek)  + Józefa Maciaka                                
8.30 (Czachówek)  + Henryka (w 38 rocz. śm.) i Jana (w 
60 rocz. śm.) Antosiewiczów i zm. z rodz. 
Antosiewiczów, Szlasów i Kabańskich                              
10.00 + Stanisława i Wiesławy Oliszewskich, Janiny i 
Stanisława Oliszewskich
10.00 + Zofii i Stanisława Włodarczyków                      
12.00   + Adeli Laszkiewicz w 4 rocz. śm. i zm. z rodz. 
Laszkiewiczów i Nawrockich                                              
12.00 + Kazimierza, Stanisława, Katarzyny i Stanisława 
Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa 
CHRZEST: Oskar Łyjak, Ziemowit Franciszek Durka 
13.15 + Zdzisława, Marianny i Piotra Kłosiewiczów          
13.15 + Jana Kucharskiego (greg. 7)
Poniedziałek 12.09 im. Marlena, Gwidon, Radzimir
18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 8)                                 
Wtorek, 13.09 .im. Jadwiga, Eugenia, Aureliusz,  
17.30 + Jana Kucharskiego (greg. 9)
18.00 + Marianny (w 14 rocz. śm.), Radosława, 
Bogusława, Wacława i Genowefy Buraczyńskich             
Środa, 14.09. im. Roksana, Bernard, Cyprian, Albert
18.00 Nowenna do MBNP
+ Jana Kucharskiego (greg. 10)
Czwartek 15.09.im.Jolanta, Katarzyna, Albin, Jeremi  
7.30  + Jana Kucharskiego (greg. 11)
Piątek, 16.09 im. Edyta, Łucja, Korneliusz, Cyprian
18.00 + Jana Kucharskiego (greg. 12)
Sobota, 17.09. im. Hildegarda, Teodora, Franciszek,

16,15 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Grażyny i Jerzego 
w 50 rocz. ślubu                                                                 
17.00 + Jana Kucharskiego (greg. 13)                               
17.30 + Krzysztofa Iwaniuka w 18 rocz. śm., Ireny i 
Stanisława Milewskich                                                       
18.00  + Jerzego (w 3 rocz. śm.), Heleny Andziak, Cecylii
i Józefa Chmielewskich                                                     
Niedziela, 18.09.im. Irena, Irmina, Stefania, Tytus
8.30 (Czachówek)  + Anny w 3 rocz. śm., Mieczysława 
Tadeusza, Jadwigi, Edwarda i zm. z rodz. Bieleckich i 
Lutych                                                                                
8.30 (Czachówek) +  Wojciecha Szymańskiego w 20 
rocz. śm.                                                                            
10.00 + Marcina Zduńczyka w 2 rocz. śm., Zbigniewa 
Jatczaka i Grażyny Przedlackiej                                        
10.00 + Antoniny Miciak w 2 rocz. śm.,                             
10.00 + Zofii Dywan – int. od prac. AGROSERW  
12.00 + Jerzego (w 21 rocz. śm) i Zofii (w 2 rocz. śm.) 
Lewandowskich                                                                 
12.00 + Aleksandra, Stefanii, Witolda, Jerzego 
Stankiewiczów, Marcjanny, Michała, Stefana, Zofii i 
Zygmunta Górka                                                                

Tweet od Papieża

„Niewiele, jeśli jest dzielone z
miłością, nigdy się nie kończy, ale
staje się rezerwą życia i szczęścia.

Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą
czy dużą, ofiarowaną z radością i

prostotą.”  . 
12:00 + Jana Kucharskiego (greg. 14)
                                                        Intencje spisano: 09.09.2022  r.  

Refleksja na Dwudziestą
Czwartą Niedzielę Zwykłą

Najważniejszym przesłaniem
przypowieści o Synu Marnotrawnym nie jest Boże

miłosierdzie (tu ono jest opisane bardzo skromnie). W
tej przypowieści chodzi o pytanie o jakość naszego

bycia z Bogiem. Gdyby starszy syn był z ojcem z
czystej miłości, wówczas nie robiłby ojcu wymówek.
Na pewno lepiej jest być z Bogiem w taki sposób, niż
być "synem marnotrawnym", ale bycie z Bogiem nie z
czystej miłości, lecz "z przyzwoitości" tak naprawdę
niewiele daje człowiekowi - stawia go ciągle w dużej

duchowej odległości od Boga. Nie wystarczy być
poprawnym, aby żyć w Niebie. Trzeba umieć

kochać.  ./Deon ks. Mieczysław Łusiak SJ//

Weekly tweet  - wpis tygodnia
Dzisiejsza Ewangelia to epicentrum nauczania

Chrystusa
i kwintesencja miłości i miłosierdzia Jezusa.

Czy to zagubiona owca, czy marnotrawny syn za
granicą,

czy zgubiona drachma w domu gdy jej szukasz ze
świecą,

Jezu Ty zawsze szukasz człowieka 
i chcesz mnie odnaleźć,

czy zgubię się daleko, czy w Kościele, 
Ty potrafisz mnie znaleźć.

                                                     Kazimierz
W następnych WP Dwóch Wielkich Polaków
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