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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE- XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

Do wieczności odeszli  
+Piotr Szymon Czekajło,  

+Krystyna Kasprzak, +Henryk Głąb, 
+Helena Ospelt 

Gdyby ktoś  miał wątpli-
woś ci, jak poprawnie 

odmawiac  „Zdrowaś 
Maryjo”, to podajemy 
tekśt ujednolicony i za-
twierdzony przez Konfe-
rencję Epiśkopatu Polśki.  
 

Zdrowaś  Maryjo, łaśki 
pełna, Pan z Tobą. Błogo-
śławionaś  Ty między 
niewiaśtami i błogośła-
wiony owoc z ywota 
Twojego, Jezuś. Ś więta 
Maryjo, Matko Boz a, 
mo dl śię za nami grześz-
nymi, teraz i w godzinę 
ś mierci naśzej. Amen. 
Całoś c  dokumentu na 
naśzej śtronie. 

„Idź i upomnij go w cztery oczy”  
Rozważając Ewangelię dzisiejszej niedzieli, warto spojrzeć na 
kontekst w jakim jest ona umieszczona. We fragmencie poprze-
dzającym dzisiejszy tekst Jezus mówi o tym, aby nie pogardzać 
nikim, a szczególnie zagubionym, ale udać się na poszukiwanie 
brata który się oddalił, uwikłał, zagubił. Wydaje się, że czytany 
dziś fragment ma takie samo znaczenie. Chrześcijanin, uczeń Je-
zusa, który zauważył błąd drugiego powinien uczynić pierwszy 
krok. Ten pierwszy krok powinien być bardzo dyskretny, w cztery 
oczy, aby zło pozostało nieznane, aby nasz brat mógł zachować 
dobrą reputację i swój honor. To braterskie upomnienie powinno 
wypływać z miłości, z chęci pomocy, a nie wytknięcia winy czy 
poniżenia drugiego człowieka. Czy zatem jesteśmy delikatni i dys-
kretni jak Jezus? Czy raczej bardzo szybko rozgłaszamy błędy 
popełnione przez innych. Czy mamy odwagę osobistego kontaktu, 
czy poprzestajemy na publicznym prostowaniu cudzych błędów i 
to najlepiej za plecami samych zainteresowanych. Czy nasze dzia-
łania mają na celu uratowanie, pomoc ludziom którzy się w jakiś 
sposób pogubili, czy przyczyniają się do jeszcze głębszego ich 
pogrążenie i zagubienia. Jezus wzywa nas dziś do tego abyśmy 
wzięli odpowiedzialność za naszych braci, podjęcia walki o kogoś 
kto się zagubił ale w sposób bardzo delikatny, dyskretny z okaza-
niem szacunku i godności.   Ks. Łukasz Szydełko 

Święty Melchior Grodziecki, prezbiter i męczennik 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KALENDARIUM LITURGICZNE 
7 IX Poniedziałek, Wspomnienie św. Melchiora 

Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. 
8 IX Wtorek, Święto Narodzenie Najświętszej 

Maryi Panny 
9 IX Środa, Wspomnienie św. Piotra Klawera, 

prezbitera. 
 

12 IX Sobota, Wspomnienie Najświętszego Imie-
nia Maryi albo wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny  
+ Zbigniew Łaboz – int. od Kierownictwa, Policjan-
tów i Pracowników Komendy Powiatowej Policji w 
Jarosławiu oraz od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Rzeszowie  
+ Władysław, greg. 8

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 



Każdy z was, młodzi przyja-
ciele, znajduje też w życiu ja-
kieś swoje "Westerplatte". Ja-
kiś wymiar zadań, które musi 
podjąć i wypełnić. Jakąś słusz-
ną sprawę, o którą nie można 
nie walczyć. Jakiś obowiązek, 
powinność, od której nie moż-
na się uchylić. Nie można 
"zdezerterować". 

Wtorek 8 września 2020, godz. 19.00 Jarosław-
skie Opactwo, aula I piętro.  

Koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci 
ppłk Łukasza Cieplińskiego | 

BÓG,  
 

HONOR, 
 

OJCZYZNA 


