
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 
wszystkich i sługą wszystkich. (Mk 9,30-37) 

 
Jezus i Jego 

uczniowie podróżowali 
przez Galileę, On jednak 
nie chciał, żeby kto 
wiedział o tym. Pouczał 
bowiem swoich 
uczniów i mówił im: 
Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli 
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to 
rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze 
bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich 
jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł 
do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je 
ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych 
dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 
przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 
posłał. 

 

 
 
Ludzie ustanowili wiele różnych hierarchii i sporo 

godności. Według tych godności oceniają wartość 
człowieka.  

 
Bóg nie liczy się z tymi hierarchiami, lecz ocenia 

człowieka według stopnia jego miłości. 
 

Dla tego kto kocha, nieważne jest to, jak ludzie go 
oceniają. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak ważne jest dziecko w 

oczach Pana Jezusa! Można 
by wręcz powiedzieć, że 

Ewangelia jest głęboko 
przeniknięta prawdą o 

dziecku. Można by ją nawet w 
całości odczytywać jako 

„Ewangelię dziecka”. Czyż Pan 
Jezus nie stawia dziecka za 

wzór także ludziom dorosłym? 
Jest coś takiego w dziecku, co 

winno się odnaleźć we 
wszystkich ludziach, jeśli 

mają wejść do królestwa 
niebieskiego. Niebo jest dla 

tych, którzy są tak prości jak 
dzieci, tak pełni zawierzenia 

jak one, tak pełni dobroci i 
czystości. Tylko tacy mogą 

odnaleźć w Bogu swojego Ojca 
i stać się za sprawą Jezusa 

również dziećmi Bożymi 
Bł. Jan Paweł II pp. „List do dzieci 1994”



 
 

 

 
Słowa Chrystusa musiały 

wywoływać u Apostołów wiele 
rozterek. I jeśli dziś traktujemy te 
słowa na serio, także powinniśmy 
odczuwać jakiś niepokój. 
Zwłaszcza, gdy Jezus mówi o 
krzyżu.  

Teoretycznie wiemy już dość 
dużo o kaźni krzyża, zwłaszcza z 
danych, które można uzyskać z 
analizy Całunu Turyńskiego. 
Dużo dowiadujemy się także z 
artystycznej intuicji mistrzów pędzla i dłuta, a 
ostatnio także kamery filmowej. Już to 
wywołuje lęk, zwłaszcza, gdy próbujemy sobie 
wyobrazić krzyżowanie siebie. 

Ale wielu z nas wie osobiście i praktycznie, 
co to znaczy dźwigać krzyż. Nie ten z drewna, 
ale równie ciężki krzyż choroby, utraty 
najbliższych, ubóstwa, samotności, ludzkiej 
niesprawiedliwości. Dla nich słowa Chrystusa 
nie są już teorią czy wzniosłym nauczaniem, 
lecz znaną melodią, która towarzyszy im w 
godzinach własnej udręki. I jakoś jest wtedy 
łatwiej. 

Chrystus wie, że doświadczenie krzyża jest 
nieodwołalne i nieuniknione w ludzkim życiu, 
że prędzej czy później czeka to każdego. I 
dlatego lojalnie o nim uprzedza, abyśmy nie byli 
zaskoczeni. Właśnie dlatego powiedział o 
swoim krzyżu Apostołom, aby mogli się oswoić 
z myślą o tej ciężkiej próbie i na nią 
przygotować. Jak wiemy – bezskutecznie.  

A dlaczego? Przecież Jezus mówił jasno i 
jednoznacznie o swojej męce i śmierci. Może 
nawet za jasno i za jednoznacznie. I dlatego 
zamiast akceptacji wywołał lęk. Nieuleczalnie 
chorzy, nawet jeśli przeczuwają swój koniec, nie 
lubią o nim wiedzieć ani słyszeć. Zrozumienie i 
pogodzenie się z koniecznością cierpienia, 
dokonuje się powoli, rodzi się w bólach wraz z 
wewnętrzną dojrzałością.  

Ale to przychodzi dopiero wtedy, gdy 
człowiek coś już w życiu przejdzie. Przedtem 
mamy inne sprawy i myśli w głowie. Np. czy 
jestem dość ważny i sławny, czy ludzie się ze 
mną liczą, co o mnie mówią i myślą, czy mnie 

podziwiają? A może mógłbym coś 
zrobić, aby było o mnie głośniej? Jak 
na swoje możliwości, jestem 
stanowczo za mało doceniony! Na 
pewno należy mi się więcej! 

Czyż mogą być dwa odleglejsze 
bieguny i większe skrajności, niż to 
co mówił Chrystus, a to co my 
sobie myślimy? I właśnie stąd te 
rozterki: uważamy bowiem, że 
Bóg nas nie rozumie i jest 
przeciwko nam, że nie chce 

wyjść naprzeciw naszym słusznym potrzebom i 
aspiracjom, a z tym krzyżem to już wyraźnie 
robi nam na złość.  

Czy zauważamy jednak, że w takim myśleniu 
przejawiamy całkowity brak pokory? Że 
ulegamy próżnym i nierealistycznym 
marzeniom? Że nie uwzględniamy realiów, a 
zwłaszcza tego podstawowego, iż nie jesteśmy 
wcale doskonali ani najlepsi?  

I chyba dlatego Chrystus stawia nam za wzór 
małe dziecko, a właściwie chyba niemowlę, bo 
w dzisiejszym świecie dziecko od najmłodszych 
lat jest skażone bakcylem telewizji i reklamy. 
Ale kiedyś, w starożytności, dziecko było 
uosobieniem bezradności, i to nie tylko w 
zakresie zaspokajania życiowych potrzeb, ale 
także swoich praw. Dziecka, poza miłością 
rodzicielską, nic wtedy nie chroniło: było zdane 
tylko na troskliwość i ofiarność swoich 
najbliższych. (Może to paradoks, ale dzisiaj 
sytuacja dziecka jest jeszcze trudniejsza, 
przynajmniej zanim się narodzi. Albowiem 
wirus wygodnictwa i egoizmu, zabił 
niezawodny dotąd instynkt rodzicielski: kiedyś 
matka dałaby się porąbać na kawałki za swoje 
dziecko; dziś woli porąbać dziecko!)  

I dlatego dziecko było dla Chrystusa 
synonimem pokory i niedościgłym wzorem dla 
chrześcijanina. Wobec Boga mamy być jak 
dzieci: całkowicie zdani na Jego łaskę, ufni, bez 
cienia buntu ani sprzeciwu, liczący tylko na Jego 
miłość, a nie na swoje prawa czy zasługi. A Jego 
miłość jest tak niezawodna, że stanowi 
gwarancję lepszą, niż największe nasze wysiłki. 
Dlatego warto jej zaufać. Ks. Mariusz Pohl 



 
 
 

O JEDNEJ PROŚBIE 
 

Było to krótko przed świętami Bożego 
Narodzenia, a więc wtedy, 
kiedy czas pisać listy z 
prośbami i życzeniami. 
Mocno zajęty dyrektor 
wpada na krótko do biura, 
mruczy coś, że zaraz musi 
w drogę, rzuca okiem w 
terminarz i pyta sekretarki, 
czy jeszcze jest coś pilnego 
na dziś do załatwienia. 

 -Kartka z prośbami od 
pańskiego syna; święta się 
przecież zbliżają — informuje sekretarka. 
 -To proszę kupić wszystko, co sobie 
moje dziecko życzy; pieniądze nie grają 
roli - pada krótki rozkaz. 
-Jak pan wie, chętnie wykonuję takie 
polecenia, ale tym razem naprawdę nie 
mogę - odpowiedziała z żalem 
dziewczyna. 
-Dlaczego nie? - żachnął się dyrektor. 
Sekretarka bez słów podała szefowi 

wydartą kartkę z zeszytu. Dziecięcymi 
literami było na niej napisane: „Kochany 
Tatusiu! Na święta życzę sobie, abyś w 
nowym roku miał dla mnie przynajmniej 
pół godziny dziennie czasu. Więcej nic. 
Twój syn Łukasz". 

 

Przyszłość narodu zależy nie tyle od liczby 
samochodów, ile od liczby wózków dziecięcych. 

(kard. Joseph Frings) 
 

Życie rodziców jest księgą, którą czytują 
dzieci,  (św. Augustyn) 

 

Miłość — to największe manko naszego 
wieku. (Franz Werfel) 

 

Bogatym jest ten, kto posiada wiele; 
bogatszym ten, kto mato potrzebuje; 
najbogatszym - kto dużo daje.(Gerhard 
Tersteegen) 

 

Pomoc słabszemu zmniejsza cierpienie; 
napisanie listu odwzajemnia zaufanie i niesie 
radość. (Philipp Maler) 

O NOWYCH SZATACH CESARZA 
 

Po mistrzowsku rozprawił się z 
próżnością człowieka Hans 
Christian Andersen (1805—
1975) w swej uroczej, pełnej 
poezji, bajce o nowych 
szatach cesarza. 

Oto dwóch sprytnych 
oszustów, podając się za 
tkaczy, czaruje cesarza, jego 
dwór i całą stolicę, iż 
potrafią tkać niezwykłe 
tkaniny, które są 

niewidzialne dla każdego, 
kto nie nadaje się do swego urzędu albo 
kto jest zupełnie głupi. 

Nikt w swej próżności nie chciał 
oczywiście po sobie pokazywać, że nic nie 
widzi, bo wtedy przyznałby się do swej 
niezdatności lub do głupoty. Więc każdy 
— od poczciwych urzędników i ministrów 
po cesarza włącznie — chwalił zapamiętale 
materiał, którego nie było. 

Nadszedł wreszcie moment, gdy cesarz 
w wielkiej procesji miał paradować w 
nowych szatach. Wciąż wszyscy udawali, 
chwalili kunszt tkaczy, wszyscy podziwiali 
nadzwyczajny strój. Dopiero małe dziecko 
potrafiło powiedzieć prawdę: 
— Patrzcie, przecież król jest nagi. 
Wtedy opamiętali się dorośli: 
— Boże, posłuchajcie głosu niewiniątka! — 
wołał ojciec dziecka. I w tłumie zaczęto 
sobie szeptem powtarzać to, co 
powiedziało dziecko. 

 
Kto kłamie, wbija Bogu sztylet w 

serce.(Walther Rathenau) 
 
Od wschodu — mądrość—kłamstwa i 

ciemnota, Karności harap lub samotrzask ze 
złota, Trąd, jak i brud. 

Na zachód — kłamstwo—wiedzy i 
blyskotność, Formalizm prawdy — wnętrza 
bez-istotność, A pycha pych! (Cyprian Norwid)

http://www.dzieci.kapucyni.pl/wp-content/uploads/2010/10/szkoly_end_cnztp6et_1_ciekawe_dziecko.jpg


 
 

 
 
PONIEDZIAŁEK –  24 WRZEŚNIA  
  7:00  † Janinę Adamską  - w 6 rocznicę śmierci 
  7:30  † Bonifacego Palczewskiego – int. uczestników pogrzebu 
18:00  † Czesława Głuszcza, Martę i Kazimierza Pakuła,  

Zdzisławę i Józefa Głuszcz 
18:00  † Mariana Albrycha – int. zakładu pogrzebowego 
 
WTOREK –  25  WRZEŚNIA 

7:00   † Bożenę Cegielską – int. uczestników pogrzebu 
7:30   † Kazimierza Potrzebowskiego – int. brata Władysława z rodziną 

18:00 † Mariannę Wasilewską 
18:00 † Henrykę Olszewską – int. Andrzeja z rodziną 
 
ŚRODA –   26 WRZEŚNIA  
 7:00 † Marka Rzeźnickiego – int. zakładu pogrzebowego 
 7:30 † Mariana Wodnickiego – int. uczestników pogrzebu 
 18:00   Nowenna do Matki Bożej Miłosiernej 
 
CZWARTEK –   27 WRZEŚNIA  
7:00 † Bożenę Cegielską – int. zakładu pogrzebowego 
7:30  O Boże błog. i opiekę Matki Bożej Miłosiernej dla 

nowożeńców Justyny i Tadeusza – int. uczestników ślubu. 
18:00  † Janinę Marcińską 
18:00 † Zbigniewa Szkulawika – int. koleżanek i kolegów Marii z pracy 
 
PIĄTEK –  28 WRZEŚNIA 
7:00 † Feliksę Sitarek – int. zakładu pogrzebowego 

  7:30 † Bonifacego Palczewskiego – int. koleżanki z rodziną 
18:00 †Martę Karwecką i Jerzego Kucę 
18:00 † Antoniego Pietrzaka ( w 28 r. śm.) z rodzicami 
 
SOBOTA –  29  WRZEŚNIA  
7:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej Miłosiernej  

dla Grzegorza Libery w 18 r. urodzin. 
7:30 † Stanisławę i Wacława Zielińskich z synem Andrzejem 

18:00  † Mariannę i Kazimierza Mielczarek 
 20:00 † Władysława, Janinę, Stanisława i Zdzisława Rochmińskich 
   
NIEDZIELA – 30 WRZEŚNIA  
 7:30 † Helenę, Antoniego i Wincentego Masłowskich 
  9:00 † Mariana Józefa Antoninę Chrzanowskich, Stanisława Melona 
10:30 †Józefa Stefańskiego - w 6 r. śmierci. 
12:00  SUMA – JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW 
18:00   † Hieronima Potentasa w 9 r. śm. 
 

1.Dziś XXV Niedziela Zwykła. 
 

2.Dziś na Mszę św. o godz. 16:00 
zapraszamy rodziców i młodzież z kl. I 
Gimnazjum. Będzie to inauguracja 
drugiego etapu Katechizacji jako 
przygotowania do sakramentu 
bierzmowania. 
 

3. Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne 
połączone z Litanią do św. Michała Arch. 
i Różańcem. Nabożeństwo rozpocznie się 
o godz. 17:00. 
 

4. Dziś w Rawie Mazowieckiej zabawa 
integracyjna dla rodzin pod hasłem 
„Wszystkie dzieci są nasze”. 
Oragnizatorzy zapraszają na teren 
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Kościszki 20  w godzinach od 14:00 do 
18:00. W programie liczne atrakcje. 
 

5. Przypominamy że w każdą środę w 
naszym kościele jest Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu dla 
indywidualnej adoracji i osobistej 
modlitwy od godz. 16:00 do nabożeństwa 
Nowenny do Matki Bożej Miłosiernej o 
godz. 18:00. Po modlitwie do Matki 
Bożej sprawujemy Mszę św. we 
wszystkich zgłoszonych intencjach. 
 

6. W sobotę – 29 września przypada 
święto Św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała. Warto powierzyć się 
ich szczególnej opiece 
 

7. Bardzo prosimy o uporządkowanie 
spraw formalnych związanych z opieką 
nad grobami znajdującymi się na 
cmentarzu w Białej Rawskiej. Jest to 
konieczne dla zachowania grobu na 
kolejne lata lub dokonania remontu 
nagrobka, a przede wszystkim dla 
dokonania pochowania ciała osoby 
zmarłej w przypadku pogrzebu. 
 

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy 
zmarłych:† Śp. Mariannę Błaszczyk (l. 86) z 
Chrząszczewa; † Śp. Jana Wojciechowskiego 
(l.78) z Woli Chojnaty. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


