
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzi-
siaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Pa-
nie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego  
i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch 
spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy 

Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam wam: 
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do króle-
stwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan 
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. 
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyli-
ście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, 
żeby mu uwierzyć». 

(Mt 21, 28-32). 

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. 
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, 
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. 

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. 
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, 
na swoją miłość, która trwa od wieków. 
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, 

lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 
ze względu na dobroć Twą, Panie. 

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. 
Dobry jest Pan i prawy, 
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 
Pomaga pokornym czynić dobrze, 
uczy pokornych dróg swoich. 

Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. 

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, 
jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś 
udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, 
dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli 
te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, 
pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla nie-
właściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwa-
ły, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej 
stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko 
swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was 
ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. 
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo-

sobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił 
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się 
podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne, uznany 
za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się po-
słusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dla-
tego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował 
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, 
i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

(Flp 2, 1-11). 

Psalm responsoryjny (Ps. 25(24), 4-5. 6-7. 8-9). 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Moje owce słuchają mojego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 
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To mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępo-
wania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu 
Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłusz-
ny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? 
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, do-
puszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu 
grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi 

od bezbożności, której się oddawał, i postępuje we-
dług prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swo-
ją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich 
swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pew-
no żyć będzie, a nie umrze». 

(Ez 18, 25-28). 

XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA    ROK  A 
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PRAWDZIWE OBLICZE MARYI 
   Pewnego razu, podczas lekcji religii katechetka zapy-
tała dzieci: dlaczego na każdym obrazie Maryja wygląda 

inaczej? Wizerunek Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydow-
skiej jest przecież inny od Matki Boskiej Częstochowskiej 
i Matki Bożej Fatimskiej… A czy Wy, Drodzy Czytelni-
cy, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Maryja objawia-
jąc się w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w Kibeho w Rwan-
dzie, za każdym razem wyglądała inaczej? Które jej obli-
cze jest prawdziwe? 
   Prawdopodobnie najstarszym wizerunkiem Matki 
Jezusa jest Madonna Advocata (Orędowniczka).  
Jest to ikona przypisywana św. Łukaszowi, która obecnie 
znajduje się w klasztorze Matki Bożej Różańcowej 
na Monte Mario w Rzymie. Z całej ikony do naszych cza-
sów zachował się jedynie fragment z twarzą Maryi, która 
z łagodnością i miłością spogląda na odwiedzających 
Ją czcicieli. 

Jeśli ikona ta została rzeczywiście wykonana przez  
św. Łukasza Ewangelistę, który być może spotkał się 
z Maryją gdy poszukiwał informacji do spisania  
dziejów Jezusa – to może namalował prawdziwą twarz 
Matki Boga? 

   Czczona i ukochana przez polski naród Matka Boska 
Częstochowska również – według pobożnych legend – 
była namalowana przez św. Łukasza. Prawdopodobnie 
jednak obraz ten powstał w średniowieczu w okolicach 
Bizancjum lub Bałkanów; na ziemiach polskich jest 
od 1384 roku, zaś w tym roku, wraz z całym polskim Ko-
ściołem, świętowaliśmy 300-tną rocznicę jego koronacji. 

Ikona przedstawia Maryję, która wskazuje na swego Sy-
na, zdając się mówić: „On jest waszym Nauczycielem. 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Skoro kolejne 
pokolenia Polaków pielgrzymują do Jasnogórskiej Pani, 
a Ona w swej matczynej dobroci wysłuchuje tylu próśb 
i od wielu lat otacza opieką nasz naród – może to oblicze 
Maryi jest prawdziwe? 
   12 grudnia 1531 roku ubogi Indianin z Meksyku, 
Juan Diego, miał widzenie pięknej Pani mówiącej w jego 
ojczystym języku, która poleciła mu udać się do miejsco-
wego biskupa z prośbą o wybudowanie kościoła na wzgó-
rzu Tepeyac. Na potwierdzenie niezwykłej misji Maryja – 
bo to Ona ukazała się Juanowi Diego – poleciła zebrać 
róże, które cudownie zakwitły mimo, że była to zima. Ze-
brane kwiaty, które same w sobie były niezwykłe, pozo-
stawiły na płaszczu pasterza wizerunek Matki, która spo-
dziewa się narodzin Dzieciątka. Ten cudowny wizerunek 
Maryi można zobaczyć w Guadalupe w Meksyku,  
a jego kopię m.in. w Sanktuarium Jana Pawła II w Krako-
wie; Matka Boża z Guadalupe czczona jest obecnie  
niemal na całym świecie. Płaszcz Juana Diego był podda-
wany wielu badaniom i testom. Naukowcy zauważyli 

Madonna Advocata 
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m.in., że układ gwiazd na szacie Maryi odpowiada kon-
stelacjom widzianym z Meksyku. Nikt jednak dotąd  
nie odkrył, jak powstał ten wizerunek i dlaczego –  
mimo upływu tylu lat – jego barwy nie blakną, a sam ma-
teriał nie niszczeje. To z pewnością  
„nie ludzką ręką uczyniony” obraz Ma-
ryi. Ale czy Ona naprawdę tak wygląda-
ła? Które z licznych malowideł ukazują-
cych Madonnę jest prawdziwe? 
   Myślę, że odpowiedź na te pytania 
jest w pewnym sensie kwestią naszej 
wiary. Maryja jest nie tylko Matką Boga,   
jest też naszą Mamą i Siostrą. Sam Jezus 
umierając na krzyżu włączył nas do gro-
na Jej dzieci: „Niewiasto, oto syn Twój

(…), oto Matka twoja” [J 19, 26-27]. 
Tak wielu z nas nosi w portfelu,  
czy smartfonie zdjęcia bliskich osób. 
Mamy swoje ulubione fotografie,  
na których widać radosne dzieci, 
czy czule uśmiechających się rodziców. 
Cóż w tym dziwnego, że wierni kochają-
cy swoją Matkę chcą mieć Jej najładniej-
szą podobiznę? Dla niektórych będzie  
to Matka Boża Nieustającej Pomocy,  
dla innych Matka Boża z Fatimy  
lub z La Salette. Ona zawsze jest najpiękniejsza – to tylko 
nasze ograniczone ludzkie możliwości nie pozwalają 
w pełni oddać Jej piękna. Maryja objawiając się w róż-
nych miejscach na świecie zawsze ukazywała się jako 
Matka – kochająca, zatroskana o zbawienie swoich dzieci. 
Za każdym razem inna, aby – tak jak i nasze mamy – po-

dobać się nam. Ona jest najpiękniejsza ze wszystkich ko-
biet i taką Ją widzieli świadkowie. 
   Jednak pamiętajmy, że to piękno jest przede wszyst-
kim duchowe – odzwierciedla Jej pełne zawierzenie Bo-

gu, posłuszeństwo Jego woli i miłość 
gotową na wszystko. Nie czcimy obrazu, 
który jest tylko odbiciem rzeczywistości, 
ale prawdziwą Osobę, która jest Matką 
Boga i naszą Mamą, prowadzącą nas 
do swego Syna Jezusa. Kontemplując 
oblicze Maryi uczymy się Ją naślado-
wać, postępować w sposób, jaki Ona 
postąpiłaby będąc w naszej sytuacji. 
Św. Teresa z Lisieux skarżyła się kiedyś: 
„Najświętszą Dziewicę ukazuje się jako 

kogoś niedoścignionego, a powinno się 

raczej pokazywać jak Ją naśladować,  

jak Ona w skrytości pielęgnowała cnoty; 

powinno się wskazywać, że żyła z wiary 

dokładnie jak my i potwierdzać to teksta-

mi zaczerpniętymi z Ewangelii”. [W. Sti-
nissen, „Powiedz im o Maryi”, Wyd. 
W drodze]. 
   Nie ma zatem większego znaczenia, 
który obraz Matki Bożej uznamy 
za prawdziwszy. Ważne jest, aby ten – 

dla nas najpiękniejszy – wizerunek pomagał nam w roz-
ważaniu życia Jezusa i Maryi oraz przypominał o przeży-
waniu każdego dnia według Ewangelii. 
Maryjo, Królowo różańca świętego – módl się za nami! 

 

Ewa Prymon-Ryś 

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY - NASZE MODLITWY 
  Najświętsza Rodzino, miej w swo-
jej opiece wszystkich poszkodowa-
nych skutkami nawałnicy i powodzi. 
Niech ludzie dobrej woli, uczynkami 
i ofiarami pomogą im przezwyciężyć 
trudne chwile. Dopomóż im odbudo-
wać domy i zagrody. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję Ci, 

że na mojej drodze życia spotkałam p. Ewę Stępień. Dzię-
kuję za jej miłość do mnie. Jezu, Maryjo, Józefie błogo-
sław jej i jej mężowi. 
  Najświętsza Rodzino, pełna ufności w Twoją opiekę, 
proszę Cię, aby wyniki badania mojego męża okazały się 
pomyślne. Prosi żona. 
  Najświętsza Rodzino, prosimy Cię o uzdrowienie Je-
rzego i potrzebne łaski, o mądrość w leczeniu dla lekarzy, 
a Ewie udziel zdrowia i siły w tym trudnym czasie. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję za opiekę i otrzymane 
łaski w rodzinie syna i synowej, za szczęśliwe rozwiąza-
nie synowej i urodzenie zdrowej, ślicznej córeczki Marce-
liny. 
  Najświętsza Rodzino, dziękuję za 54 lata życia, z proś-
bą o dalszą opiekę Bożą dla syna Dariusza. Mama. 

  Najświętsza Rodzino, proszę Cię o dobrą diagnozę, 
leczenie, zdrowie i opiekę dla przebywającego w szpitalu 
Maciusia. 
  Najświętsza Rodzino, miej w opiece prześladowanych 
chrześcijan. Daj im siły, by do końca wytrwali w wierno-
ści do Chrystusa i Maryi. Wszystkich, którzy ponieśli 
śmierć z powodu ataków terrorystycznych wprowadź 
do nieba. Niech ofiara ich życia nie będzie daremna. 
Niech zapanuje na świecie pokój i zgoda, a prześladow-
com daj łaskę nawrócenia. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o szczęśliwe rozwiązanie 
dla Klaudii. Prosi ciocia. 
  Najświętsza Rodzino, w rocznicę ślubu córki Katarzy-
ny dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dalsze zdrowie 
i Boże błogosławieństwo dla córki, jej męża oraz dla całej 
naszej rodziny. 
  Najświętsza Rodzino, proszę o szczęśliwą operację 
naszej córki Renatki oraz o światło Ducha Świętego i po-
trzebne łaski dla lekarzy, którzy będą przeprowadzać ope-
rację. Proszą rodzice. 
  Najświętsza Rodzino, proszę, aby w naszej Ojczyźnie, 
Europie i świecie było szanowane życie człowieka od po-
częcia, aż do naturalnej śmierci. 

Matka Boża z Guadalupe 
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1. Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, a zwłaszcza członków 
Żywego Różańca i Różańca Rodzinnego zapraszamy dzi-
siaj na nabożeństwo z procesją różańcową do pięciu stacji 
o godz. 18.00, po której nastąpi zmianka tajemnic różań-
cowych. 

2. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i ludziom za tego-
roczną FAMILIADĘ. Bardzo dziękujemy nauczycielom, 
uczniom i pracownikom naszych szkół i przedszkoli. 
Dziękujemy Sponsorom i Przyjaciołom za życzliwą po-
moc, Radzie Dzielnicy XII za zorganizowanie koncertu 
zespołu „Gang Marcela” w sobotni wieczór w naszym 
Sanktuarium. Osobne podziękowania kierujemy na ręce 
Kierownika Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nowy Bieżanów” za gościnę i wszelką pomoc w organi-
zacji FAMILIADY „TOR 2017”. Dziękujemy firmie Tele-
kom za profesjonalne nagłośnienie i obsługę techniczną 
i wszystkim osobom, które przez zaangażowanie osobiste, 
wkład pracy, dary serca i ofiary sprawiły, że XXVIII Fa-
miliada mogła się odbyć. 

3. Zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa różańco-
we:  
- dzieci o godz. 16.30 (z wyjątkiem sobót i niedziel);  
- dorosłych i młodzież o godz. 17.30 po cichej adoracji 
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.  
Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla osób, które 
nie mogą zostać na Mszę św. Msza św. wieczorna w dni 
powszednie w październiku jest po nabożeństwie. Nabo-
żeństwa różańcowe w niedziele są odprawiane po Mszy 
św. o godz. 17.00. Prosimy rodziców, aby swoim przykła-
dem i autorytetem zmobilizowali dzieci, by chętnie przy-
chodziły na swoje różańcowe nabożeństwa. 

4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie mo-
dlitewno - formacyjne w poniedziałek, 2 października 
po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. 

5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków 
i sympatyków w czwartek, 5 października na nabożeństwo 
różańcowe, Mszę św. wieczorną i spotkanie formacyjne 
w Domu Parafialnym. 

6. Mężczyźni św. Józefa zapraszają na spotkanie w czwartek, 
5 października o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. 

7. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 16.30,  
18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30 
do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych 
terminach. W pierwszy piątek nabożeństwo różańcowe  
dla dzieci wyjątkowo po Mszy św. o godz. 16.30. 

8. W pierwszą sobotę miesiąca – 7 października zapraszamy 
na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30. 

9. W niedzielę, 8 października obchodzimy XVII Dzień Pa-
pieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Włączy-
my się w ogólnopolską kwestę na „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”, czyli na stypendia dla młodzieży z uboższych 
rejonów Polski. Przy naszym kościele w tej kweście po-
mogą przedstawiciele wszystkich zespołów parafialnych 
wg następujących dyżurów: po Mszy św. o 6.30 – Żywy 
Różaniec, po 8.00 – Kręgi Rodzin, po 9.30 – Oaza Mło-
dzieży, po 11.00 – Grupa Modlitewna św. Ojca Pio,  
po 12.30 – Akcja Katolicka, po 17.00 – Koło Przyjaciół 
Radia Maryja i po 19.00 – Rodzina Kolpinga. 

10. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się II Małopolski 
Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: „Życiu Tak!”. 
Będzie to okazja do publicznego opowiedzenia się 
za prawną ochroną i poszanowaniem życia człowieka, 
a także małżeństwa i rodziny. Marsz poprzedzi Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Marka 
Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego o godz. 
10.00 w Katedrze Wawelskiej. Po Mszy św. uczestnicy 
marszu wyruszą z relikwiami św. Jana Pawła II – najwięk-
szego obrońcy życia człowieka i św. Beretty Molla 
do Rynku Głównego. Niech udział w tym marszu będzie 
wyrazem naszego zdecydowanego poparcia dla skutecznej 
ochrony życia każdego – bez wyjątku – człowieka od po-
częcia po naturalny kres. 

11. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
              • poniedziałek: wsp. Świętych Aniołów Stróżów; 
              • środa: wsp. św. Franciszka z Asyżu; 
              • czwartek: wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy; 
              • sobota: wsp. NMP Różańcowej. 

   Od 7 listopada do 19 grudnia w naszej parafii odbędą się rekolekcje Seminarium Odnowy Wiary, które poprowadzi 
świecki ewangelizator Witold Wilk. Spotkania będzie rozpoczynać Msza św. o godz. 18.00, po niej konferencja i praca 
w małych grupach. Będzie też możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty. W rekolekcjach znajdziemy odpowiedź 
na wiele pytań związanych z naszą wiarą i odnowimy relacje z Bogiem. Więcej informacji na stronie internetowej:  
seminariumodnowywiary.pl i na stronie naszej parafii. Serdecznie zapraszamy. 

Ksiądz Proboszcz 

wraz z Komitetem Organizacyjnym 

SEMINARIUM ODNOWY WIARY 


