OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 29.08 Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)
1730 + Genowefę, Władysława Metryków, Stanisława Kopacza z int. rodziny
1800 + Kazimierę Kowalską int. od rodziny
Wtorek 30.08 Dzień Powszedni
1730 + Tomasza Lewickiego
1800 + Franciszka Barana, + Anielę Baran z int. córki
Środa 31.08 Dzień Powszedni
1730 + + Andrzeja Kowalskiego z int. rodziny
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś zm. z rodz. Machulskich z int. rodziny
Czwartek 01.09 Św. Bronisławy, dziewicy (wsp. obowiązkowe)
700 + Mariannę, Jana, Stefanię Domagałów z int. córki
1800 + Stefanię Metryka, Władysława, Edwarda Metryków, Tadeusza Januszka, Mariannę
Kubicką z int. Januszkowej
Piątek 02.09 Dzień Powszedni
1800 + Zygmunta Kamińskiego z int. Kotwiców
Sobota 03.09 Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła (wsp. obow.)
700 Helenę Świetlik z int. rodziny Sędziaków
*] + Bogdana Drzewicza, zm. z rodziny Drzewiczów, Franciszka, Juliana Zielińskich r.
śm. Jerzego i Zbigniewa Gielników z int. rodziny
Niedziela 04.09 XXIII Niedziela Zwykła
800 + Stanisława Stachurę, Stefana i Stefanię Korbanów z int. Korbanowej
1000 Annę, Stefanię, Władysława, Romana Zegadłów, Władysławę, Franciszka Pietrzczyka, Stanisława Kruka z int. Kruków
1200 + Franciszka, Mariannę, Józefa, Jana, Bogdana Wawrzeńczyków zm. z rodziny
Wawrzeńczyków z int. Malickiej
1600 + Wacława Puchałę (r. śm) z int. rodziny
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Przekażcie innym
radość waszej wiary
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Jr 20,7-9 /
Rz 12,1-2
Ewangelia: Mt 16,21-27
„Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że
musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:
Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo
nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je;
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.”

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Komentarz…
Ekstra…
× 28.08 - Święto Lotnictwa Polskiego
× 31.08 - Święto Kawalerii Polskiej
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„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy
szkodę przyniósł?”. Każdy z nas obdarzony jest skarbem duszy ludzkiej: bogaty, rencista,
zakonnica, baletnica, asceta, grubas. Żadne ordery, nawet „chlebowe”, Nagroda Nobla,
dewizy na koncie nie są droższe od tego skarbu. Jakże często zaniedbujemy naszą duszę!
Dusza zaniedbana jest czasem oklapnięta i martwi się nie tylko o to, że wszystko drożeje,
ale zastanawia się, po co żyje. A przecież każdy, dopóki żyje jest potrzebny. Nawet ten, który jest ciężarem dla innych, sprawdza swoim życiem ich cierpliwość, wierność Ewangelii.
Dusza zaniedbana jest czasem przeziębiona. Ktoś z przeziębioną duszą dawniej, gdy rano
wstawał, modlił się, teraz tylko ziewa. Zaniedbanie modlitwy, spowiedzi jest przeziębieniem
duszy. Czasem dusza zaniedbana jest duszą rogatą i bodzie. Jest nieopanowana i na
wszystko zła. Dusza może być także skurczona we dwoje, bo myśli o sobie samej i własnym szczęściu. Bywa także śpiąca dusza, jak Śpiąca Królewna, która czeka, aż pocałuje
ją królewicz i zbudzi. Tymczasem to ona sama musi pocałować, i wcale nie królewicza,
a żebraka. Sama musi się przebudzić.
/ks. Jan Twardowski/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Grzegorz Wielki, papież (3 Września)

▪ 21 sierpnia w Kowali odbyły się Dożynki Gminy Sitkówka-Nowiny. Msze Świętą na placu
przed Ochotniczą Strażą Pożarną odprawił ks. proboszcz Jan Pragnący. Starostami dożynek
byli Elżbieta Stokowiec i Witold Brzoza W czasie imprezy przeprowadzono konkurs wieńcy
dożynkowych - 1-sze miejsce zajął wieniec wykonany prze Kowalanki. Swój repertuar tego
dnia przedstawiły zespoły ludowe: Kowalanki, Bolechowiczanie, Szewczanki i zespół Nowina.
Przybył i zaprezentował się także Młodzieżowy Zespół Taneczny z Błota nad morzem. Całość zakończyła się zabawą pod chmurką.
▪ Tydzień temu w niedzielę gościliśmy ks. Przemysława Lipkiewicza z Buska Zdroju, który
głosił kazania.

Grzegorz I, papież, zwany Wielkim był Rzymianinem. Urodził się około roku 540 w rodzinie patrycjuszowskiej. Początkowo nie zamierzał oddawać się służbie Kościołowi, "robił karierę"
w służbie cywilnej. Był już prefektem, kiedy po
śmierci ojca porzucił życie świeckie i we własnym domu założył klasztor według reguły benedyktyńskiej. Także w swoich dobrach na Sycylii ufundował sześć klasztorów. Dopiero po wstąpieniu do klasztoru uzupełnił swoje wykształcenie teologiczne. Świecenia kapłańskie przyjął
z rąk papieża Pelagiusza II. Ten sam papież wysłał go również do Konstantynopola jako swojego nuncjusza. Po powrocie do Rzymu powrócił
Grzegorz do życia zakonnego. Gdy po śmierci
papieża Pelagiusza wszyscy duchowni i świeccy
jednogłośnie wybrali go papieżem, Grzegorz nie
chcąc przyjmować tej godności uciekł z miasta
i schronił się w klasztorze. Wobec jednak nieugiętej postawy wyborców, uległ i 3 września
590 r przyjął sakrę papieską. Jak podają jego
biografowie, mimo nie najlepszego zdrowia rządził mężnie i wytrwale, starając się o podniesienie znaczenia Kościoła i jego reorganizację.
Strzegł pilnie niezawisłości Kościoła od władzy
świeckiej, a od Longobardów wyniszczających
Italię uzyskał zawieszenie broni. Przeprowadził
też szereg reform w liturgii. Pod koniec życia znacznie osłabł na zdrowiu i z wielkim wysiłkiem
podnosił się z łóżka. Zmarł 12 marca 604 roku. Modlitwa: Boże, któryś w nagrodę udzielił duszy sługi Twojego Grzegorza wiekuistej szczęśliwości; spraw miłościwie, abyśmy brzemieniem grzechów naszych obciążeni, za jego do Ciebie pośrednictwem doznali ulgi i pociechy.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen

Relacja ze Światowych Dni Młodzieży
26. ŚDM rozpoczęły się pod znakiem bł. Jana
Pawła II. W mszy św. inaugurującej spotkanie na
placu Cibeles uczestniczyło 100 tys. młodych
z całego świata. Przy ołtarzu znajdowały się relikwie Jana Pawła II, przywiezione przez kard.
Stanisława Dziwisz. Wielkim zainteresowaniem
uczestników ŚDM cieszyły się katechezy, głoszone przez kardynałów i biskupów z całego
świata. Młodzież gromadziła się w 250 parafiach. Papież w przemówieniu powitalnym podkreślił, że przybył, aby spotkać się z młodymi
ludźmi z całego świata, „z katolikami, interesującymi się Chrystusem lub poszukującymi prawdy,
nadającej prawdziwy sens istnieniu”. Zwrócił uwagę, że „odkrycie żywego Boga ożywia młodych i otwiera im oczy na wyzwania świata, w którym żyją, z jego ograniczeniami i jego możliwościami”. Pierwsze oficjalne spotkanie papieża z kilkusettysięczną rzeszą młodych odbyło
się wieczorem w centrum Madrytu. Później na placu Cibeles odbyła się oficjalna ceremonia
powitania Benedykta XVI przez młodzież. W spotkaniu, które odbyło się na Królewskim Patio
klasztoru, wzięła udział światowa rekordzistka życia w zakonie kontemplacyjnym, hiszpańska
siostra Teresita, która po raz pierwszy od 84 lat opuściła klasztorne mury. Zakonnica ma 103
lata i mieszka w cysterskim klasztorze koło Guadalajary. W piątkowy wieczór setki tysięcy
młodych ludzi uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Benedykta XVI. Poszczególne stacje, ustawione pomiędzy głównymi placami miasta, zobrazowano za
pomocą charakterystycznych dla Hiszpanii pasos, czyli ogromnych platform z figurami przedstawiającymi Mękę Pańską. Krzyż niesiony był przez młodych z różnych krajów.
/cdn/
Intencja
różańcowa
Zakonnie…
na wrzesień:
Bracia szkolni - Charyzmatem braci szkolnych jest wychowanie Ogólna: Za wszystkich nachrześcijańskie dzieci i młodzieży, przede wszystkim ubogich. uczycieli, aby umieli przeZgromadzenie założył św. Jan de La Salle w 1684 r. w Reims kazywać umiłowanie prawwe Francji, w Polsce bracia szkolni są od 1903 r. Św. Jan de La dy i wpajać autentyczne
Salle stworzył nowoczesny system wychowawczy, obejmujący wartości moralne i duchoszkolnictwo ludowe, nauczanie zawodowe i wieczorowe, a tak- we.
że instytuty kształcenia nauczycieli. Podkreślał, że wychowaw- Misyjna: Aby wspólnoty
cy chrześcijańscy przez swoje nauczanie i ewangelizację „ro- chrześcijańskie rozsiane po
dzą samego Jezusa w sercach dzieci”. Niektórzy bracia znani całym kontynencie azjatycsą ze swoich publikacji książkowych i w czasopismach katolic- kim głosiły z zapałem głosikich. Bracia szkolni głoszą także rekolekcje dla dzieci i mło- ły Ewangelię, świadcząc
dzieży. Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijań- o jej pięknie z radością, jaskich (FSC).
/za: ekai.pl/ ką daje wiara.

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Modlitwa musi płynąć z duszy, Na furtce wywieszono napis: "Uwaga, zły pies!" W nocy
inaczej nie wzniesie się do Boga.” ktoś dopisał: "Ale bez zębów". Rano pojawił się nowy:
/Mikołaj Gogol/ "Ale zamemła na śmierć".

Coś dla ducha…
„Po napadzie rabunkowym”
Wieczorem profesor Matthew Henry wracał z uniwersytetu, gdy pod samym domem nagle
ktoś przystawił mu pistolet do czoła. Za pistoletem stał opryszek z zasłoniętą twarzą, który
rozkazał mu oddać portfel i torbę. Tak się stało i opryszek szybko zniknął w ciemnościach.
Tego wieczoru profesor, jeszcze przestraszony przeżyciem, usiadł przy biurku i napisał taką
modlitwę: <<Panie, dzisiaj zostałem okradziony. Wiem, że muszę podziękować Ci za wiele
rzeczy. Po pierwsze dziękuję Ci za to, że nie byłem nigdy wcześniej okradziony. W takim
świecie, jak nasz – to prawdziwy cud. Po drugie, chcę Ci podziękować za to, że nie było ze
mną mojej żony oraz córki, na pewno przestraszyłyby się bardzo, - i za to, że nie muszą teraz
płakać z mojego powodu. Wreszcie, Panie, pragnę podziękować Ci szczególnie gorąco, że to
ja zostałem okradziony, a nie złodziej>>.
Aby wyeliminować zło ze świata, wystarczyłoby nigdy nie być jego przyczyną. /Bruno Ferrero/

