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wrêcz niemo¿liwe do rozwi¹zania. Jezus pragnie przyj¹æ 
na siebie te ciê¿ary, o ile Mu na to pozwolimy. On wie, czego 
potrzebujemy, zanim jeszcze zd¹¿ymy Mu o ty powiedzieæ 
(Mt. 6,8) – ale to nie znaczy, ¿e nie mamy Mu o tym mówiæ. 
Jako Jego dzieci mamy prawo do Jego pomocy. Niech wiêc 
On nie bêdzie nasz¹ ostatni¹ desk¹ ratunku, ale pierwszym 
rozwi¹zaniem, które przychodzi nam na myœl.

„Udziel nam Panie ³aski zawierzenia Tobie wszystkich 
naszych problemów – z nadziej¹, ¿e ujrzymy Twoje cuda 
w naszym ¿yciu!” 

                ks. Dariusz

Kochani!
Nie ma dnia, ¿ebyœmy nie musieli praktykowaæ naszej wiary, nawet 

w znaczeniu czysto œwieckim. W³¹czamy jakieœ urz¹dzenie i wierzymy, 
¿e za chwilê zacznie dzia³aæ. Wierzymy, ¿e dany œrodek transportu zawiezie 
nas bezpiecznie na miejsce przeznaczenia. Wierzymy – przynamniej 
do pewnego stopnia – ¿e wybrani przez nas politycy bêd¹ m¹drze 
i sprawiedliwie rz¹dziæ naszym pañstwem. Musimy okazaæ, co najmniej tyle 
wiary, gdy¿ wiele sfer naszego ¿ycia znajduje siê poza nasz¹ kontrol¹.

Je¿eli jesteœmy w stanie wierzyæ w wiele rzeczy, które czasem okazuj¹ siê 
zawodne, to z pewnoœci¹ warto uwierzyæ Panu. Wiemy, ¿e Jego s³owo jest 
prawd¹, a On sam zapewnia nas, ¿e uczyni wszystko o co poprosimy w Jego 
imiê (J 14,13). Co wiêcej, dowiód³ tego, ¿e Jego mi³oœæ do nas jest trwa³a 
i niezmienna. Zawar³ z nami wieczne przymierze przez swoj¹ œmieræ. Daje  
nam swoje Cia³o i Krew w Eucharystii jako codzienny pokarm.

Tak¿e dziœ mo¿esz postawiæ kolejny krok na drodze wiary w to, ¿e Bóg ma 
moc Ciê uzdrowiæ, zaspokoiæ twoje potrzeby i wprowadziæ pokój w twoje ¿ycie. 

Wszyscy mamy w ¿yciu sytuacje, które wydaj¹ siê nam trudne czy czasem 

Co to jest nadzieja? Co ona 
znaczy? Znaczy: „Nie daj siê 
zwyciê¿aæ z³u, ale z³o dobrem 

zwyciê¿aj!” Z³o mo¿na zwyciê¿aæ. 
To jest w³aœnie si³a nadziei.  (JP II)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (20,1-16a) 

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszed³ wczesnym rankiem, 
aby naj¹æ robotników do swej winnicy. Umówi³ siê z robotnikami o denara za dzieñ i pos³a³ 
ich do winnicy. Gdy wyszed³ oko³o godziny trzeciej, zobaczy³ innych, stoj¹cych na rynku 
bezczynnie, i rzek³ do nich: IdŸcie i wy do mojej winnicy, a co bêdzie s³uszne, dam wam. 
Oni poszli. Wyszed³szy ponownie oko³o godziny szóstej i dziewi¹tej, tak samo uczyni³. 
Gdy wyszed³ oko³o godziny jedenastej, spotka³ innych stoj¹cych i zapyta³ ich: Czemu tu 
stoicie ca³y dzieñ bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie naj¹³. Rzek³ im: IdŸcie i wy 
do winnicy! A gdy nadszed³ wieczór, rzek³ w³aœciciel winnicy do swego rz¹dcy: Zwo³aj 
robotników i wyp³aæ im nale¿noœæ, pocz¹wszy od ostatnich a¿ do pierwszych! Przyszli 
najêci oko³o jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy wiêc przyszli pierwsi, myœleli, 
¿e wiêcej dostan¹; lecz i oni otrzymali po denarze. Wzi¹wszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówi¹c: Ci ostatni jedn¹ godzinê pracowali, a zrówna³eœ ich z nami, 
którzyœmy znosili ciê¿ar dnia i spiekoty. Na to odrzek³ jednemu z nich: Przyjacielu, 
nie czyniê ci krzywdy; czy nie o denara umówi³eœ siê ze mn¹? WeŸ, co twoje i odejdŸ! Chcê 
te¿ i temu ostatniemu daæ tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczyniæ ze swoim, co chcê? 
Czy na to z³ym okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry? Tak ostatni bêd¹ pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Z³e oko

To nieprawda, ¿e tylko ludzie Ÿli s¹ nielubiani. Dobry cz³owiek równie¿ ma swoich wrogów. 
Ich szeregi tworz¹ ci wszyscy, którzy z jego dobroci nie skorzystali. Zwraca na to uwagê 
Jezus w przypowieœci o robotnikach pracuj¹cych w winnicy. Gospodarz wyp³aci³ wszystkim 
sprawiedliwie, lecz niektórym okaza³ nadto dobroæ, daj¹c im wiêcej ni¿ wynosi³a zap³ata 
za ich pracê. W tej sytuacji ci, którzy zgodnie z umow¹ zostali sprawiedliwie wynagrodzeni, 
a nie skorzystali z jego dobroci, zaczêli na niego szemraæ. Stali siê jego wrogami, mimo ¿e 
w niczym ich nie skrzywdzi³. Gospodarz stawiaj¹c jednemu z nich pytanie: „Czy na to z³ym 
okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry?” dotyka samej istoty ca³ego problemu.

(...) Biada, jeœli ktoœ usi³uje wyt³umaczyæ konflikty miêdzy ludŸmi jedynie krzywd¹, jaka 
zosta³a wyrz¹dzona. Wrogowie wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu tam, gdzie obficie p³ynie 
dobroæ, a oni jej nie doœwiadczaj¹. W ¿yciu trzeba siê liczyæ nie tylko z obiektywn¹ ocen¹ 
tego, co dobre i z³e, lecz równie¿ z owym „z³ym okiem”, które nie lubi dobroci, jeœli ona nie jest 
jemu wyœwiadczona. Takie „z³e oko” nie tylko patrzy, ale wzywa usta do szemrania, 
a nierzadko nadto rêce do szkodliwego dzia³ania. Nikt nie policzy ³ez, jakie na ziemi wyla³y 
oczy dobre tylko dlatego, ¿e znalaz³y siê w zasiêgu spojrzenia oka z³ego.

Oko z³e patrzy na innych przez pryzmat swego egoizmu. Dobre jest dla niego wy³¹cznie to, 
co przynosi mu korzyœæ. St¹d te¿ zawsze zestawia siebie z innymi. Na jednych, ubo¿szych 
od siebie, patrzy z góry, a na innych z zazdroœci¹. Krzywda dzieje mu siê wtedy, gdy on 
nie korzysta, a korzystaj¹ inni.

W³aœciciel z³ego oka nie umie siê cieszyæ z dobra posiadanego lub otrzymywanego przez 
innych ludzi. Jego wypaczone spojrzenie na œwiat wype³nia go smutkiem. Czuj¹c siê wci¹¿ 
pokrzywdzony, krzywdzi innych, a nierzadko czyni to z zimn¹ premedytacj¹.

(...) Chrzeœcijanin wêdruj¹cy za Mistrzem z Nazaretu nie mo¿e siê dziwiæ niechêci 
do niego, czêsto nawet ludzi bliskich, z tego powodu, ¿e jest dobry. Dobroæ to trudna sztuka. 
Pomagaj¹c jednym, innym siê nara¿amy. Nie unikn¹³ tego Chrystus i nie uniknie ¿aden Jego 
uczeñ. St¹d te¿ w czynieniu dobra nie nale¿y siê kierowaæ wzglêdami ludzkimi, lecz zawsze 
pragnieniem pe³nienia woli Bo¿ej. Dobrze nale¿y czyniæ tam, gdzie Bóg tego oczekuje i tak, 
jak On tego pragnie.

Ks. Edward Staniek
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Bajka o zasmuconym smutku
Po piaszczystej drodze sz³a niziutka staruszka. Chocia¿ by³a ju¿ bardzo stara, 

to jednak sz³a tanecznym krokiem, a uœmiech na jej twarzy by³ tak promienny, jak 
uœmiech m³odej, szczêœliwej dziewczyny. Nagle dostrzeg³a przed sob¹ jak¹œ postaæ. 

Na drodze ktoœ siedzia³, ale by³ tak skulony, ¿e prawie zlewa³ siê z piaskiem. 
Staruszka zatrzyma³a siê, nachyli³a nad niemal bezcielesn¹ istot¹ i zapyta³a: 

„Kim jesteœ?” 
Ciê¿kie powieki z trudem ods³oni³y zmêczone oczy, a blade wargi wyszepta³y: 

„Ja? ... Nazywaj¹ mnie smutkiem.” 
„Ach! Smutek!“, zawo³a³a staruszka z tak¹ radoœci¹, jakby spotka³a dobrego 

znajomego. „Znasz mnie?”, zapyta³ smutek niedowierzaj¹co. 
„Oczywiœcie, przecie¿ nie jeden raz towarzyszy³eœ mi w mojej wêdrówce.” „Tak 

s¹dzisz ...”, zdziwi³ siê smutek, „to dlaczego nie uciekasz przede mn¹. Nie boisz siê?”
„A dlaczego mia³abym przed Tob¹ uciekaæ, mój mi³y? Przecie¿ dobrze wiesz, 

¿e potrafisz dogoniæ ka¿dego, kto przed Tob¹ ucieka. Ale powiedz mi, proszê, 
dlaczego jesteœ taki markotny?” „Ja ... jestem smutny.”, odpowiedzia³ smutek 
³ami¹cym siê g³osem. Staruszka usiad³a obok niego. „Smutny jesteœ ...”, powiedzia³a 
i ze zrozumieniem pokiwa³a g³ow¹. „A co Ciê tak bardzo zasmuci³o?” 

Smutek westchn¹³ g³êboko. Czy rzeczywiœcie spotka³ kogoœ, kto bêdzie chcia³ go 
wys³uchaæ? Ile¿ razy ju¿ o tym marzy³. „Ach, ... wiesz ...”, zacz¹³ powoli i z namys³em, 
„najgorsze jest to, ¿e nikt mnie nie lubi. Jestem stworzony po to, by spotykaæ siê 
z ludŸmi i towarzyszyæ im przez pewien czas. Ale gdy tylko do nich przyjdê, oni 
wzdrygaj¹ siê z obrzydzeniem. Boj¹ siê mnie jak morowej zarazy.” I znowu westchn¹³. 
„Wiesz ..., ludzie wynaleŸli tyle sposobów, ¿eby mnie odpêdziæ. Mówi¹: tralalala, ¿ycie 
jest weso³e, trzeba siê œmiaæ. A ich fa³szywy œmiech jest przyczyn¹ wrzodów ¿o³¹dka 
i dusznoœci. Mówi¹: co nie zabije, to wzmocni. I dostaj¹ zawa³u. Mówi¹: trzeba tylko 
umieæ siê rozerwaæ. I rozrywaj¹ to, co nigdy nie powinno byæ rozerwane. Mówi¹: tylko 
s³abi p³acz¹. I zalewaj¹ siê potokami ³ez. Albo odurzaj¹ siê alkoholem i narkotykami, 
byleby tylko nie czuæ mojej obecnoœci.”

„Masz racjê” - potwierdzi³a staruszka - „ja te¿ czêsto widujê takich ludzi.” Smutek 
jeszcze bardziej siê skurczy³. „Przecie¿ ja tylko chcê pomóc ka¿demu cz³owiekowi. 
Wtedy gdy jestem przy nim, mo¿e spotkaæ siê sam ze sob¹. Ja jedynie pomagam 
zbudowaæ gniazdko, w którym mo¿e leczyæ swoje rany. Smutny cz³owiek jest tak 
bardzo wra¿liwy. Niejedno jego cierpienie podobne jest do Ÿle zagojonej rany, która 
co pewien czas siê otwiera. A jak to boli!

Przecie¿ wiesz, ¿e dopiero wtedy, gdy cz³owiek pogodzi siê ze smutkiem 
i wyp³acze wszystkie wstrzymywane ³zy, mo¿e naprawdê wyleczyæ swoje rany. 
Ale ludzie nie chc¹, ¿ebym im pomaga³. Wol¹ zas³aniaæ swoje blizny fa³szywym 
uœmiechem. Albo zak³adaæ gruby pancerz zgorzknienia.” Smutek zamilk³. Po jego 
smutnej twarzy pop³ynê³y ³zy: najpierw pojedyncze, potem zaczê³o ich przybywaæ, 
a¿ wreszcie zaniós³ siê nieutulonym p³aczem.

Staruszka serdecznie go objê³a i przytuli³a do siebie. „P³acz, p³acz smutku.” - 
wyszepta³a czule. „Musisz teraz odpocz¹æ, ¿eby potem znowu nabraæ si³. 
Ale nie powinieneœ ju¿ dalej wêdrowaæ sam. Bêdê Ci zawsze towarzyszyæ, a w moim 
towarzystwie zniechêcenie ju¿ nigdy Ciê nie pokona.”

Smutek nagle przesta³ p³akaæ. Wyprostowa³ siê i ze zdumieniem spojrza³ na swoj¹ 
now¹ towarzyszkê: 

„Ale ... ale kim Ty w³aœciwie jesteœ?” 
„Ja?” - zapyta³a figlarnie staruszka uœmiechaj¹c siê przy tym tak beztrosko, jak 

ma³e dziecko. 
„JA JESTEM NADZIEJA!”
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16 (koœció³ na cmentarzu)
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Koœciele jest poœwiêcona œrodkom spo³ecznego 
przekazu. Si³ê mediów podkreœla Katechizm Koœcio³a Katolickiego, zauwa¿aj¹c ich wielki wp³yw 
na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kszta³cenie. Jakim mog¹ byæ dobrem, wielokrotnie 
przekonywaliœmy siê podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw naszego 
umi³owanego Jana Paw³a II, a tak¿e obecnego Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, widzieliœmy 
podczas tylu transmisji z uroczystoœci koœcielnych, tylu programów katolickich… Wiemy, 
¿e media, jeœli chc¹, mog¹ byæ wspania³ym narzêdziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie 
korzystaæ z dobrodziejstw mediów, ale pamiêtajmy, ¿e one powinny s³u¿yæ cz³owiekowi, 
a nie odwrotnie. Zadbajmy te¿ o to, aby w³aœciwie i dla swojego ubogacenia korzysta³o z nich 
nasze m³ode pokolenie. 

2. Jutro rozpoczynaj¹ siê Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, M³odzie¿ i Wychowawców. 
W kalendarzu liturgicznym pod dat¹ 18 wrzeœnia przypada œwiêto œwiêtego Stanis³awa Kostki, 
patrona polskiej m³odzie¿y. Mimo up³ywu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem ¿ycia 
dla m³odego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii ka¿dego dnia nadchodz¹cego tygodnia, 
przez wstawiennictwo œwiêtego Stanis³awa Kostki, bêdziemy prosili Boga o œwiêtoœæ naszych 
dzieci i m³odzie¿y, bo od nich zale¿y przysz³oœæ naszego Narodu i Koœcio³a.

3. W œrodê, 21 wrzeœnia, obchodzimy œwiêto œwiêtego Mateusza Aposto³a i Ewangelisty. Przez 
jego poœrednictwo módlmy siê o to, abyœmy jak on, zajêci sob¹ i w³asnymi sprawami, dotkniêci 
spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawiæ wszystko i pójœæ za Nim. Podczas Eucharystii 
bêdziemy Bogu dziêkowaæ za dar naszego powo³ania do wspólnoty Koœcio³a.

4. Na dobre rozpocz¹³ siê rok szkolny i katechetyczny. Proszê, aby dla dzieci, m³odzie¿y, 
ale i rodziców, katechetów i wychowawców by³ to czas rozpoczêty w imiê Bo¿e. Zachêcam te¿ do 
odwa¿nego rozgl¹dania siê, aby poza nauk¹ znaleŸæ w³aœciwe miejsce dla swojego wzrostu 
duchowego, dla umacniania swojej komunii z Bogiem. Jest wiele propozycji, choæby dzia³aj¹ce 
wspólnoty modlitewne, parafialna Caritas, schola, Liturgiczna S³u¿ba O³tarza… Zapraszam 
wszystkich chêtnych do wspólnej pracy!
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