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Płacz poranionej owcy 
 

Nawrócenie daje 

radość wszystkim, 
aniołom, Bogu i tej 
osobie, która na nie 
się decyduje. Greckie 
określenie nawróce-

nia METANOJA tłumaczy się zwykle jako zmia-
nę myślenia, tak silny żal, że przebudowuje 
gruntownie życie człowieka.Wydaje się, że już 
jest za późno. Rzeczywiście, grzech sprawia, że 
już jesteśmy umarli, zagubieni i zgubieni. Po 
ludzku nie możemy już niczego naprawić. To 
jednak, co niemożliwe u człowieka, jest możli-
we u Boga. Owca nie potrafiła sama wrócić do 
pasterza, dla niej już było za późno. Zaplątała 
się w konsekwencje grzechu jak w kolczaste 
krzewy i każdy ruch wywoływał ból. Ale jej 
autentyczny płacz i jęk żalu pozwolił pasterzo-
wi ją zlokalizować. Najtrudniej Bogu jest nas 
odnaleźć, kiedy nic do Niego nie mówimy o na-
szym upadku, kiedy udajemy, że te cierniste 
krzewy to przyjemny grajdołek albo kiedy na-
sza wściekłość na samych siebie za to, co uczyniliśmy, przybierze formę oskar-
żenia Go za to, że takich nas stworzył. 
Prawdą jest, że dla Boga to głębokie przemyślenie i odżałowanie, które wyra-
żamy w skrusze, jest tak istotne, że daje nową szansę, odnajduje nową drogę, 
stwarza nowe sytuacje, dzięki którym możemy jeszcze raz zacząć wszystko od 
nowa. Wyobraźmy sobie, że spóźniliśmy się na ekspres i widzimy, jak ginie z 

 

Kalendarz liturgiczny: 

   
18 września - św. Stani-
sław Kostka, zakonnik, pa-
tron Polski 
  
21 września - św. Mateusz, 
Apostoł i Ewangelista 

Cytat tygodnia: 
 

„Do wyższych rzeczy 
jestem stworzony.” 
 
 św. Stanisław Kostka 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 15 września 2013 
800++ Albina(k), Bolesław, Janusz Misztal 
930 dziękczynna za 86lat Ignacy Perwejnis   
1100  + Ryszard Celmer 20r.ś. 
1100  ++ Antoni Sinicki 21r.ś. Krystyna Sinicka 
1230  + Henryk Kapusta 12r.ś.   
1800 + Zenon Zwoliński   
Poniedziałek, 16 września 2013 
700 
1800 
Wtorek,  17 września 2013 
700 + Piotr Szustek 
1800 
Środa 18 września 2013 
700 
1800  z okazji urodzin dla Anny o bł. Boże i opiekę Matki Bożej   
Czwartek, 19 września 2013 
700 
1800 
Piątek, 20 września 2013 
700+ Piotr Szustek 
1800  Bartosz Birycki 3r.ś. 
Sobota, 21 września 2013 
700 
1800 + 1r.ś. Maria i 8r.ś. Franciszek 
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naszych oczu za zakrętem peronu. I nagle dyspozytor ruchu podstawia spe-
cjalnie dla nas luksusowy wagon z najszybszą lokomotywą tylko dlatego, że 
zobaczył, jak rozpłakaliśmy się na peronie z przerażenia. 
 
W hebrajskim języku słowo TESZUWA oddaje inny aspekt nawrócenia. Tłuma-
czy się ono jako powrót, obrócenie się i skierowanie w przeciwną stronę, zro-
bienie czegoś powtórnie. Prawdą jest bowiem, że prawdziwa skrucha nawró-
cenia musi przejść jeszcze raz tę samą pokusę. Jeśli ją odrzuci, żal nawrócenia 
był szczery, jeśli upadnie po raz wtóry w ten sam grzech, cała skrucha i nawró-
cenie były imitacją, udawaniem przed sobą i przed Bogiem. Zdarza się bowiem, 
że chcemy jednocześnie mieć i łaskę uświęcającą, i nasycenie grzechem, ale nie 
można służyć Chrystusowi i Belialowi. 
 

Święci znani… i nie znani  

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie 

na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem 

Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kry-

skich (z Drobina). Krewni rodziny zajmowali ekspo-

nowane stanowiska w ówczesnej Polsce. Miał trzech 

braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, 

oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, 

Anny 

Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. 

W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, zo-

stał wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Kostkowie 

przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdy-

nanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. 

 Władał płynnie językiem łacińskim i niemieckim, rozumiał również język 

grecki.  Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w 

ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w no-

cy.  

W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien 

śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał 

wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św. Barbara, patronka dobrej 

śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego 

pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza 

Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od niej też doznał cudu 

uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 

Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. 

Andrzeja. W lutym 1568 r. Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, gdzie 

mieszkał przełożony generalny zakonu, do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w 

którym pozostał do śmierci. 

W pierwszych miesiącach 1568 r. Stanisław złożył śluby zakonne. Miał wtedy 

zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczystość św. Wawrzyńca (10 sierpnia) 

napisał list do Matki Bożej i schował go na swojej piersi. Przyjmując tego dnia 

Komunię świętą, prosił św. Wawrzyńca, aby uprosił mu u Boga łaskę śmierci w 

święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tego samego 

dnia poczuł się bardzo źle.  

Relikwie Świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzy-

mie. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidie-

cezji łódzkiej i warszawskiej oraz diecezji płockiej, a także Gniezna, Lublina, 

Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami 

jezuickimi, a także za polską młodzieżą. 

Św. Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad 

Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. 

Stanisława na obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz 

przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Berestecz-

kiem (1651). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – XXII Niedziela Zwykła 
 

1. W środę święto św. Stanisława Kostki, w sobotę św. Ma-

teusza. 

2. Przypominamy rodzicom młodzieży gimnazjalnej klas II i III 

o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. 

3. Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na przygoto-

wanie do komunii św. Dzieci klas II 

4. Bóg zapłać za ofiary na tacę inwestycyjną w kwocie 2687zł 

 

 


