OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 12.09 Dzień Powszedni
700 Henryka Góreckiego z int. siostry Haliny z rodziną
1800 + Mariannę, Jana, Stefana Domogałów, Mariannę, Władysława Frankowiczów
Wtorek 13.09 Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora kościoła
kościoła (wsp. obow.)
1730 + Anastazję i Stanisława Stachurów z int. córki z Ostrowca
1800 + Władysława Korbana, Stanisławę, Annę, Andrzeja, Mieczysława, Edwarda Paradowskich, Helenę, Stanisława Kasprzyków, Waldemara Bieleckiego z int. Korbanowej
Środa 14.09 Podwyższenie
Podwyższenie krzyża Świętego (święto)
1730 + Tomasza Kubickiego z int. Katarzyny i Michała
1800 + Stefanię Wincentego, Tadeusza Kruków z int. rodziny
Czwartek 15.09 NMP Bolesnej (wsp. obowiązkowe)
700 + Jana Pietruszkę zm. z rodziny Pietruszków, z rodz. Kutów z int. żony z dziećmi
1800 + Henryka, Franciszkę Stokowiec, Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich
Piątek 16.09 Św. Męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana ,biskupa (wsp. ob.)
1730 + Jerzego Rabieja z Warszawy z int. rodziny
1800 + Andrzeja Kubickiego, Mariannę, Romana Kubickich, Anielę Pietszczyk
Sobota 17.09 Dzień Powszedni
700 + Marianna Bentkowskiego z int. żony z dziećmi
1700 Do SPJ i MB dzięk. z prośbą o dalsze bł. w życiu w 80-tą r. urodzin Cecylii Korban
1730 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze bł. w życiu w 10-tą r. ślubu Kamili i Mariusza Wieczorków z ich dzieci z int. rodziny
Niedziela 18.09 XXV Niedziela Zwykła
800 + Władysławę, Stanisława, Henryka i Stanisława Jędrochów z int. Mariana Jędrochy
10 Do SPJ i MB dziękczynna. z prośbą o dalsze bł. w życiu w 40-tą r. ślubu Edwarda i Teresy Bugajskich
1200 + Annę, Antoniego, Henryka Wierzbickich, Katarzynę, Władysława, Edwarda Kasperków, Andrzeja Czarneckiego, Lucjana Frankowicza z int. Kasperków
1600 + Stanisława Kruka (r. śm.)
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

† W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Klimczaka z Kowali, który odszedł do domu Ojca. Niech odpoczywa w pokoju †

Ekstra…
× 13.09 - Dzień Programisty
× 16.09 - Dzień Bluesa
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Komentarz…
Niektórzy urodzili się od razu z przebaczającym sercem. Łagodni jak jajko na miękko. Można ich ranić,
grać im na nerwach, szturchać łokciem, pukać
w głowę i mówić „kuku na muniu”, ich to wcale nie
rusza. Przebaczą, wytłumaczą, zrozumieją nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem i tysiąc razy. Inni
rodzą się z ciężkim charakterem jak czarownice,
uparciuchy. Może i mają złote serce, ale ciężkie łapy.
Ile się muszą nacierpieć, żeby przebaczyć! Wyją po
kątach i tak im trudno wykrztusić „przebaczam” lub
„proszę o przebaczenie”. Najczęściej utożsamiamy
się z tymi pierwszymi. Tych drugich bardzo łatwo potępiamy i umieszczamy nie na czasowy, ale na stały
pobyt w piekle. Nie myślimy o tym, jak ciężki krzyż
dźwigają! Krzyż własnego charakteru. Ileż jednak oni
mogą mieć zasług, gdy walczą z czortem w swoim
sercu, przezwyciężają go i powiedzą wreszcie:
„przepraszam” lub przebaczam”. /ks. J. Twardowski/

Krzyż znakiem zbawienia
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Syr 27,30-28,7 / Rz 14,7-9 Ewangelia: Mt 18,21-35
„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do
króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono
mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich
oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług
odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną,
a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz
gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów.
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim
i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł
i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo,
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą,
jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki
mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was
nie przebaczy z serca swemu bratu.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Albert (14 września)

▪ W ubiegłą niedzielę na mszy świętej o godzinie 10 odmówione były modlitwy na rozpoczęcie
roku szkolnego.
▪ Dzisiaj przeżywamy niedzielę adoracyjną. Na każdej mszy świętej odbędzie się wystawienie
Najświętszego Sakramentu.
▪ W ostatnim czasie pewna osoba przyniosła do naszego kościoła stary ok. 100 letni obraz (fotodruk) św. Kazimierza. Został on zawieszony w zakrystii.

Albert urodził się w okolicach Vennes ok. 1149 r.
Pierwszą pewną datą z jego życia jest rok 1180,
kiedy to został wybrany przeorem Kanoników Regularnych od Św. Krzyża w Montara, w pobliżu
Pavii. Odtąd jego życie obfitowało w zaszczytne
nominacje i urzędy. W cztery lata potem został biskupem w Bobbio, a w roku następnym w Vercelli.
Tą diecezją rządził gorliwie i mądrze przez 20 lat.
Równocześnie w tym samym czasie Albert spełniał
ważne misje, zlecane mu przez Stolicę Apostolską.
Klemens III powierzył mu pośredniczenie między
Rzymem a cesarzem Fryderykiem Barbarossą. Jako wysłannik Innocentego III załagodził zatarg i doprowadził do pokoju pomiędzy miastami Parmą i
Piacenzą, a potem pomiędzy Mediolanem a Pavią.
W 1204 r. wybrano go patriarchą Jerozolimy. Innocenty III wybór ten zatwierdził i rozesłał listy do duchowieństwa Ziemi Świętej z zawiadomieniem o tej
nominacji. Z tej okazji papież wymienił wiele zalet i
cnót Alberta, które go predestynowały na tak zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Jednocześnie pełnił urząd legata Stolicy Apostolskiej w Ziemi Świętej. Rezydował w Akce. Starał się
ulżyć doli jeńców. Skodyfikował obyczaje mnichów z góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój
powstającego zakonu. W czasie procesji z okazji święta Podwyższenia Krzyża świętego, 14
września 1214 r., został zasztyletowany przez mnicha. Modlitwa: Boże, któryś sługę swego Alberta dziwnie oświecił w sprawie zbawienia wiekuistego, zechciej i nas obdarzyć łaską, abyśmy
prawdy Twe święte coraz dokładniej poznawali i coraz więcej życie swoje doczesne do nich zastosowywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Odszedł do Pana

„Uśmiech
„U miech Jana Paw
Pawła II”

3 września 2011 roku, zmarł Kardynał Andrzej
Maria Deskur. Był wysokim urzędnikiem Kurii
Rzymskiej. Pochodził z parafii Sancygniów w Diecezji Kieleckiej. Zmarły Kardynał był wielkim czcicielem Bożego Miłosierdzia, wspierał starania
Kard. Karola Wojtyły zmierzające do beatyfikacji
i kanonizacji s. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Był przyjacielem polskiego papieża. Uroczystości pogrzebowe kard. Andrzeja Marii Deskura odbędą się 12 września o godz. 11.00
w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II
w Krakowie–Łagiewnikach. Księdzem kardynałem
przez wiele lat opiekowała się sercanka s. Bronisława, pochodząca z naszej parafii.

7. Krótko po wyborze
kardynała
Karola
Wojtyły na Stolicę
Piotrową
jeden
z dziennikarzy zapytał
Jana Pawła II, czy
nadal będzie też jeździł na nartach: „Tego
mi na pewno nie pozwolą”
–
odparł
z uśmiechem Ojciec
Święty.
Oczywiście
nikt z obecnych nie
brał tego na serio.
Później zdarzyło się,
że as włoskiego narciarstwa złożył Ojcu
Świętemu w podarunku parę pięknych nart.
Jan Paweł II złapał się za głowę i żartobliwie zauważył: „I nie wódź nas na pokuszenie, bo jeszcze zjadę w dolinę i co będzie?
Nowe konklawe?” Tymczasem ku ogólnemu, ale jakże życzliwemu i serdecznemu
zdumieniu stało się to, czego nikt się nie
spodziewał. W poniedziałek dnia 16 lipca
1984 roku Ojciec Święty Jan Paweł II udał
się w Alpy Retyckie, na lodowiec Aderello
i tam na wysokości 3554 m npm jeździł
przez dwa dni na nartach.

Tydzień Wychowania
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w dniach
12-18 września br. po raz pierwszy będzie obchodzony Tydzień Wychowania pod hasłem
„Wszyscy zacznijmy wychowywać”. Ta nowa inicjatywa Kościoła ma podkreślić rolę wychowania,
którego celem jest integralny rozwój człowieka.
Tydzień Wychowania to inicjatywa, która nawiązuje do obchodzonych lokalnie kwartalnych dni
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania będzie obchodzony zawsze
w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada ono 18 września).

Zakonnie…
Cystersi - zakon powstał w 1098 r. w ramach ruchów odnowy życia monastycznego w Kościele, które dążyły do odnowienia życia duchowego i bezkompromisowej realizacji ideałów nakreślonych w regule św. Benedykta. Zakon wywarł olbrzymi wpływ na kulturę średniowiecznej Europy, szczególnie w dziedzinie architektury i sztuki sakralnej. Wśród założycieli cystersów był
św. Bernard z Clairvaux, jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła. Do Polski cystersi przybyli w XII w., kładąc podwaliny pod polskie chrześcijaństwo i polską kulturę. Polskim
błogosławionym cystersem był Wincenty Kadłubek. Charyzmatem zakonu jest służba Bogu
i człowiekowi przez modlitwę i pracę. Drogą do naśladowania Chrystusa jest dla cystersów liturgia, która, jak nauczał św. Bernard, pełni funkcję sakramentu umożliwiającego Bogu kształtowanie człowieka na wzór Jego Syna. W zależności od potrzeb Kościoła i możliwości klasztoru cystersi włączają się w różne dzieła apostolskie. W historii Kościół otrzymał od rodziny cysterskiej ok. 35 świętych i 41 błogosławionych, 3 papieży, 44 kardynałów, 598 biskupów
i 1 doktora Kościoła. Pełna nazwa: Zakon Cystersów (OCist).
/za: ekai.pl/

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.”
/Albert Schweitzer/

W restauracji: - Co pijesz: kawę czy herbatę?
- Nie wiem, kelner mi nie powiedział!

Coś dla ducha…
„Zdrowa Ambicja”
>Rzekli: „Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której
wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy
sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi”< (Rdz
11,4)
Mój synu! Dąłem ci zapał i zdrową ambicję osiągania Moich
celów. Dałem ci surowe materiały i wyposażyłem cię w umiejętności potrzebne do wybudowani a dla Mnie na ziemi potężnego króle-stwa. Lecz gdy wybrałeś wykorzystanie swych
umiejętności do budowania wiezy, która ma cię wznieść na
szczyt, zszedłeś ze szlaku! Nie ma nic złego w zdobywaniu
szacunku innych osób. Lecz stawianie swojego imienia na
najwyższym miejscu nigdy nie powinno być twoim celem. Zamiast tego, to, co bydujesz, powinno wskazywać na Moją
obecność w twoim życiu. Spróbuj uczynić każdy projekt i każde osiągnięcie jeszcze jedną możliwo-ścią oddania Mi chwały. Następnie będziesz osiągał
prawdziwe cele danych ci przez Boga ambicji. Twoja Opoka >Bóg
/Andy Cloninger/

