OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 28.09 Św. Wacława, męczennika (wsp. obowiązkowe)
1730 Genowefę Dereń (r. śm), Antoniego, Franciszkę Dereniów z int. Derenia
1800 1) + Tadeusza Rejtana ( 13 r. śm) z int. żony
2) + ks. Wacława Smolarczyka z int. uczestników pogrzebu
Wtorek 29.09 Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)
1630 Do SPJ i MB dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu w 25-tą r. ślubu Mariana i Jadwigi Nosków
1700 O Boże Błogosławieństwo i opiekę świętych Archaniołów dla ks. Rafała z racji imienin
Środa 30.09 Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
700 Do SPJ w 1-szą rocznice ślubu Michała i Sylwii
1800 + Anielę, Józefa Nosków, + Bogusława Krzysztofka z int. rodziny
Czwartek 01.10 Św. Teresy
Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (wsp.
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obowiązkowe)
700 + Jana (r. śm) Mariannę Stanisława Rozparów z int. Brzozów
1800 + Władysława Metrykę z int. syna z rodziną / ucałowanie relikwii św. Teresy
Piątek 02.10 Św. Aniołów Stróżów, (wsp. obowiązkowe)
1800 + Józefa Szumilasa (1 r. śm) z int. żony i córki
Sobota 03.10 Dzień Powszedni
1600 1) Do MB Różańcowej dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo w życiu
w 18-tą r. urodzin Mateusza Bedli z int. rodziców
2) + Genowefę, Wincentynę, Władysława Ślusarczyków + Mirosława Cezarego z int.
Ślusarczyka
1700 ślub Kowalska i Sowa
Niedziela 04.10 XXVII Niedziela Zwykła
800 + Franciszka Kołka z int Kołkowej
1000 O Boże błogosławieństwo dla członków scholi parafialnej w 8 rocznicę ich działalności
1200 + Mariannę Kubicką (r. śm), Tadeusza i Kazimierza Januszków z int. Kubickich
1600 Marię Wojciechowską z int. córki
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 27 września – Światowy Dzień Turystyki
× 29 września – Dzień Aptekarza
× 30 września – Dzień Chłopaka
× 1 października – Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
× 3 października – Międzynarodowy Dzień Lokatora
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Jezus Chrystus chrześcijan
Duchem Świętym bierzmował,
solą świata uczynił
i po świecie rozesłał

Jezus uspakaja skarżypytów i poleca uszanować tego, kto idzie inną drogą.
Ekumeniczny, ludzki i pobłażliwy fragment Ewangelii, przywołujący w pamięci
opowiadanie
Kiplinga
o kogucie, który chodził
swoimi drogami, zmienia
się nagle i staje się tak brutalny i surowy, że mówi
o obcinaniu rąk i nóg. Nie
przeszkadzajcie temu, kto
w inny sposób czyni dobro,
ale przypatrzcie się sobie,
czy w was nie rośnie czasem takie bydlątko, któremu na gwałt trzeba odrąbywać nie tylko łapy i nogi,
ale i ogon. Jezus mówi
o potworze urażonej miłości
własnej, naszych urazach,
ludzkim sądzie, potępiającym drugiego człowieka.
/ks. Jan Twardowski/

Słowo Boże na dziś…
Czytania: Lb 1,25-29 / Jk 5,1-6 Ewangelia: Mk 9,38-43.45.47-48
„Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak
w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». Lecz Jezus
odrzekł: «Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz
źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż
z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem
oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.”

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Wincenty a Paulo (27 września)

▪ Dziś w parafii witamy ks. bp. Kazimierza Gurdę, który udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, dokona Wizytacji Kanonicznej, a także poświęci odnowiony ołtarz i prezbiterium. Pamiętajmy o modlitwie za naszego Pasterza i za młodych, którzy osiągną dojrzałość
chrześcijańską.
▪ 29 września w dzień świętych Archaniołów imieniny obchodzi nasz ks. Wikariusz Rafał Nowiński. Już dziś składamy Mu najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Rafał Archanioł prowadzi Go dobrze po drogach życia.
▪ 1 października przypada wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której relikwie posiada nasza parafia. Ich ucałowanie odbędzie się na Mszy Św. o godz 18.00 Zapraszamy
wszystkich parafian do uczczenia tej Wielkiej Świętej Kościoła – „Małej Tereski z Lisieux”

Wincenty pochodził z biednego domu. Od dzieciństwa był
zdolny i pracował dużo nad sobą. Uczył się u franciszkanów
i przywdział szaty duchowe już w wieku 19 lat. Rychło
doceniono jego talenty-był jałmużnikiem królowej, a potem
nauczycielem i powiernikiem potężnego rodu de Gondi. Właśnie
tam wysłuchał raz spowiedzi umierającego wieśniaka i to
odmieniło jego życie. Ignorancja religijna biedaka tak nim
wstrząsnęła, że zaczął wygłaszać kazania. Wkrótce przed
kościołem zaczęły ustawiać się kolejki wieśniaków. Ci ludzie
garnęli się do Boga ale nie mieli kapłana, który głosiłby im
Ewangelię. Od tej pory Wincenty poświęcił się niesieniu Słowa
Bożego ubogiej ludności wiejskiej. Wincenty zakładał szpitale,
organizował domy modlitewne, które z czasem przekształciły się
w seminaria. Wraz ze swoimi towarzyszami Misjonarzami niósł
posługę ludziom ze wszystkich warstw społecznych na całym
świecie. Po jego śmierci ludzie na całym świecie pogrążyli się w
żałobie, lecz jego dzieło zostało z nami. To dzięki takim ludziom
jak Wincenty, świat może przekonać się, że Boża miłość może
dotrzeć do każdego. Modlitwa: Boże, to dzięki Twym
natchnieniom św. Wincenty zdołał dostrzec w nędznikach i znieważanych prawdziwe oblicze
Jezusa. Obdarz nas tym darem, abyśmy zawsze byli dobrymi braćmi naszych bliźnich.

Sakrament Bierzmowania
Bierzmowanie jest to Sakrament,
w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Jest
to Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien
sobie
zdawać sprawę,
co to znaczy
być świadomym
i wzorowym katolikiem. Duch
Święty zstępuje
w nim na człowieka i ubogaca
go swoimi darami.

800 lecie zakonu
W Roku Pańskim
2009
franciszkanie
na całym świecie obchodzą
jubileusz
800-lecia swoich początków. Osiem wieków temu, w 1209 r.
św.
Franciszek
z Asyżu otrzymał od
papieża Innocentego
III ustne zatwierdzenie „Reguły zakonnej” – sposobu
życia dla siebie i swoich braci. Główne obchody
w Polsce (m.in. Eucharystie, koncerty, kwesta) odbędą się w Krakowie w dniach 30 września – 4 października. Związane z liturgicznym wspomnieniem
św. Franciszka. Szczegółowy program można znaleźć na oficjalnej stronie Jubileuszu: www.800lat.pl

Objawione…
Konsekracja
„Nastąpiła chwila Konsekracji, moment wspaniałego cudu nad cudami... Po prawej stronie
Arcybiskupa i za nim pojawił się tłum różnych postaci. Miały one na sobie takie same tuniki,
jednak w różnych pastelowych kolorach: różowe, zielone, błękitne, liliowe, żółte i wreszcie
wielobarwne, bardzo delikatne. Ich oblicza również były promienne, pełne radości. Mieli twarze w tym samym wieku. Nie umiem powiedzieć, dlaczego, wydawało mi się, że byli to ludzie
w różnym wieku, a jednak twarze mieli takie same: bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy też
uklękli przed śpiewem: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg..." Nasza Pani powiedziała: «Wszyscy oni to Święci i błogosławieni Nieba. Pośród nich są także dusze waszych krewnych, którzy już cieszą się obecnością Boga.» Potem zobaczyłam, że – dokładnie po prawej stronie
Arcybiskupa – w odległości jednego kroku za celebransem, jakby nieco nad ziemią, klęczała
Najświętsza Dziewica na tkaninach bardzo delikatnych, przeźroczystych i równocześnie
świetlistych, jak krystaliczna woda. Miała ręce złożone i patrzyła uważnie, z szacunkiem na
celebransa. Mówiła do mnie z tamtego miejsca, cicho, prosto do serca, nie patrząc na mnie:
«Zwróciłaś uwagę na to, że widzisz mnie nieco za Arcybiskupem, prawda? Tak powinno
być... Przy całej miłości, jaką mi okazuje Mój Syn, nie dał mi godności, którą daje kapłanowi,
żebym mogła nosić Go Moimi rękami codziennie tak, jak czynią to ręce kapłańskie. Dlatego
muszę klęczeć w tym miejscu, czując głęboki szacunek dla kapłana i dla cudu, który Bóg realizuje przez jego posługę.» Boże mój, jaką godność, jaką łaskę zlewa Pan na dusze kapłańskie, a ani my, ani czasem wielu z nich nie uświadamia sobie tego!” Cdn.
(z objawienia Cataliny Rivas)

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Kochajmy Boga ale niech to będzie
poprzez trud naszych rąk i w pocie
czoła.” /św. Wincenty a Paulo/

W kancelarii parafialnej trwa spisywanie formalności przedślubnych. Czy pan był u bierzmowania? - pyta ksiądz narzeczonego. Mina zapytanego świadczy, że jego religijna biografia jawi mu się nadzwyczaj
mgliście. Po chwili milczenia z pomocą przychodzi narzeczona. - Krzysiu, na pewno byłeś, przypomnij sobie, jak w środę popielcową ksiądz
ci sypał popiół na język.

Coś dla ducha…
„Najpiękniejszy ze wszystkich darów”
Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych.
W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się
również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się
równie cicho jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego
dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał
jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka znajdującego się blisko tronu.
Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już
prawie całkiem pełen. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła
je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł
wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce
z koszyka. W każdym z nich, znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz
przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. "Przynosiłem ci te dary, panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś
otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień"
/Bruno Ferrero/

