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Kalendarz liturgiczny

23 września 2012 r. – NIEDZIELA
Św. Ojca Pio; Pierwszy dzień jesieni
Imieniny: Tekli, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 12.17-20
PSALM 54, 3-4.5.6 i 8
Jk 3, 16-4,3
EWANGELIA: Mk 9, 30-37
24 września 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Gerarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Prz 3, 27-35
PSALM 15, 1-2.3-4.5
EWANGELIA: Łk 8, 16-18

25 września 2012 r. – WTOREK
Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
Imieniny: Aurelii, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
Prz 21, 1-6.10-13
PSALM 119, 1 i 27.30 i 34.35 i 44
EWANGELIA: Łk 8, 19-21
26 września 2012 r. – ŚRODA
Najświętszej Maryi Panny Leśniańskiej
Imieniny: Kosmy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
Prz 30, 5-9
PSALM 119, 29 i 72.89 i 101.104 i 163
EWANGELIA: Łk 9, 1-6
27 września 2012 r. – CZWARTEK
Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Imieniny: Justyny, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
Koh 1, 2-11
PSALM 90, 3-4.5-6.12-13.14 i 17
EWANGELIA: Łk 9, 7-9
28 września 2012 r. – PIĄTEK
Św. Wacława, męczennika
Imieniny: Wacława, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Koh 3, 1-11
PSALM 144, 1a i 2abc. 3-4
EWANGELIA: Łk 9, 18-22
29 września 2012 r. – SOBOTA
Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
Imieniny: Michała, Rafała, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9-10.13-14 lub Ap 12, 7-12a
PSALM 138, 15
EWANGELIA: J 1, 47-51
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N IEDZ IEL A
ZWYKŁA

EWA NGEL I A : Mk 9, 30 -37
„Oni jednak nie rozumieli tych słów,
a bali się Go pytać.”
Czego nie rozumieli uczniowie? Planu zbawczego Boga.
„Będzie wydany… zabiją Go… zmartwychwstanie.” To ﬁnał
otwarcia nieba zamkniętego grzechem Adama. Dlaczego
bali się Go pytać? Czy my nie jesteśmy w podobnej sytuacji,
jak Jego ówcześni uczniowie? Nie rozumiemy wielu spraw
Bożego planu zbawczego i nie pytamy, nie prosimy na modlitwie Ducha Świętego o oświecenie naszego umysłu. Druga
sprawa, to nie możemy wiedzieć tego wszystkiego, co Bóg.
Potrzebne jest pełne zaufanie Bogu. Boże! Daj, abym pełen
pokory zawierzył bezgranicznie Twoim zamierzeniom.
Adam Żak

MODLITWA
O ŁASKI
ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. OJCA PIO
O Jezu, pełen łaski i Miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na
krzyżu, aby wyjednać przebaczenie
grzechów; pokornie błagam Cię za
przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i
stygmatyka, który wielkodusznie Ci
służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski...
Dla większej chwały Twojej przyciągnij wszystkich ludzi
do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
„Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…” /3 razy/
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MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Błagam wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych oraz ich Królową,
Najświętszą Maryję Matkę Miłosierdzia, wszystkie stworzenia przeszłe, teraźniejsze, przyszłe i możliwe, w nieskończoność mnożone w każdej z nieprzeliczonych chwil przez całą wieczność, aby wszyscy nieskończonemu miłosierdziu i niezgłębionej mądrości Bożej składali zawsze dzięki za to, że Bóg usunął
z mego umysłu wszelką wątpliwość, a z serca wszelki lęk, oraz że ugruntował
mię w ufności i w pewności co do uczestniczenia we wszystkich łaskach, zmiłowaniach, darach, udzielaniach i przemianach Bożych, a także co do tego, że stałem
się cudem, zdobyczą i przepaścią Miłosierdzia Bożego w przeciwieństwie
do Najświętszej Maryi, która jest przepaścią łask Bożych.”

CO MÓWISZ O KOŚCIELE,
KAPŁANACH I MIŁOŚCI?
że zawsze jest na Mszy świętej. Czy świeci słońce,
czy pada deszcz. Czy jest zimno, czy ciepło. Czy są
święta, wakacje – ona zawsze jest w kościele. DzięKocham tak, jak Jezus mówi w Ewangelii: „Kochaj kuję jej za to, że ciągle czeka, że służy pomocą – zabliźniego swego, jak siebie samego”, ale się trochę wsze można na niej spocząć. Dziękuję jej za jeszcze
boję, bo… Bo słyszałem o kapłanach: „Ten ksiądz jedną rzecz: za to że milczy, że nikogo nie obgaduje,
często przebywa z chłopcami, trzeba na niego uważać, nie wydaje fałszywego świadectwa… Świeci przybo może być homoseksualistą!”„Widać tego księdza kładem… hmm…
bardzo często z dziewczynami, to babiarz, nic z niego
A nie, jak „chrześcijanie…”
nie będzie!”„Za często przebywa ze starszymi osobami,
tylko z nimi się zadaje…”
Pewna osoba, która należy do wspólnoty działająA mimo takich słów, nadal Wam chcę powiedzieć, cej przy paraﬁi, zamieściła taki oto wpis na jednym
że Was kocham…
z portali społecznościowych: „Dzieci w Afryce nie
mają co jeść, a księża takimi samochodami jeżdżą…”
Drogi Mężu, kiedy ostatni raz powiedziałeś No to ja się pytam: Po co Ty jesteś we wspólnocie?
swojej żonie, że ją kochasz? Droga Żono, kiedy Po to, by pogłębić swoją relację z Bogiem, przybliżyć
ostatni raz powiedziałaś swojemu mężowi, że go się do Niego, czy aby obgadywać swoich braci i siostry ze
kochasz? Drogi Tato, kiedy ostatni raz Twoje dzieci wspólnoty i księdza? Bo jeśli tak, to nie ma miejsca
od Ciebie usłyszały, że je kochasz, że jesteś z nich dla Ciebie we wspólnocie i lepiej będzie, jak odejdumny? Droga Mamo, kiedy mówiłaś swoim dzieciom, dziesz i nie będziesz psuć wspólnoty. Nie wiesz o
że je kochasz? Drogie Dzieci, kiedy ostatni raz mó- tym, że każdy taki osąd, fałszywe świadectwo, bardzo
wiłyście swoim rodzicom, że je kochacie?
mocno rani i ten ból zostaje czasami do końca życia
Masz czas na pracę, mnóstwo innych obowiązków, lub potrzeba wiele czasu, aby ta rana się zagoiła.
zabieganie, ale jeśli w Twoim domu i sercu nie ma Bo słowa bardzo ranią, zwłaszcza od najbliższych…
miejsca dla Boga i nie ma słowa „kocham”, to takie
Jezus mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech
życie nie ma sensu… To po co to wszystko i dla
się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż
kogo?
– TAK, SWÓJ KRZYŻ, A NIE BLIŹNIEGO – i Mnie naślaMówiłem Słowo Boże do dzieci, młodzieży i do- duje.” Bo przede wszystkim Ty jesteś odpowiedzialny
rosłych, ale dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów do… za swoje zbawienie. Dlatego też przestań obgadywać,
oczerniać innych i zajmij się sobą i swoim zbawieławki w kościele.
niem, aby się kiedyś nie okazało, że jest za późno…
Chcę podziękować ławce przede wszystkim za to,
kaznodzieja
Chciałbym Wam powiedzieć, że bardzo Was
kocham…
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
RODZICA
Wraz z rozpoczynającym się we wrześniu nowym rokiem
szkolnym zaczyna się czas wielkiego przygotowania dzieci
klas drugich do spotkania z Jezusem, czyli Pierwszej Komunii
Świętej. Warto zastanowić się, jak dobrze przygotować dziecko do tego spotkania.
Należy zadać sobie pytanie, od czego my – rodzice zaczynamy to wielkie rodzinne przygotowanie? Czy jest to tylko
skupienie się na przyjęciu, lokalu, stroju, prezentach? A może
jest to dobry moment, by pogłębić swoją wiarę, by do swego
życia prawdziwie zaprosić Chrystusa, by z ufnością zanurzyć
swoje życie w sakramentach świętych… Wszystko po to, by
razem z dzieckiem dobrze przygotować się do Uroczystości w
maju.
Ten czas dla drugoklasisty nie jest łatwy. Mimo zajęć szkolnych, to czas nauki modlitw, spowiedzi oraz czas dodatkowych spotkań w kościele. Dlatego tak ważne jest dla naszego
dziecka wsparcie rodziców i pokazanie, że ten okres może być
piękny dla całej rodziny. Przecież można wspólnie uczyć się,
modlić, rozmawiać na temat wiary, czy razem chodzić do kościoła. Dziecku będzie łatwiej, gdy będzie widziało wsparcie
rodziców w tym niełatwym przygotowaniu do tak pięknego
spotkania z Jezusem. Wspólnie ten czas minie szybko. Kiedy
już nadejdzie dzień Pierwszej Komunii świętej dziecko będzie
szczęśliwe i
spokojne, a po takim wspólnym przygotowaniu nie będzie
ważny strój, prezenty, tylko tajemnica Przeistoczenia.
SK-M

Sakrament
małżeństwa
w lipcu zawarli:
„Co Bóg złączył
człowiek niech nie rozdziela.....”

Alicja Anna Haręza i Jakub Paweł Kaczmarski
Elżbieta Nowakowska i Marcin Łukasz Wiszniewski
Anna Kajdan i Tomasz Dąbek
Paulina Drozdowska i Marcin Paweł Grosiak
Paulina Tokarska i Kamil Nowiński
Sylwia Fabiszewska i Bartłomiej Sito
Katarzyna Halina Kłos i Paweł Jagiełło
Paulina Maria Szeląg i Damian Łukasz Miałkowski
Kinga Anna Lenart i Jakub Mikołaj Grzegorzewski

Sakrament
chrztu świętego
w lipcu przyjęli:

„Dzieckiem Bożym jestem Ja...”

Kacper Filip Utkowski
Krzysztof Marek Dzwonka
Aleksandra Dorota Kotkowska
Alicja Maria Plenkiewicz
Julia Stollorz
Magdalena Kicior
Alicja Staniszewska
Nikodem Bartoszek
Maja Kalita
Igor Ludwik Głogowski
Blanka Wiktoria Wawrzak
Krzysztof Szulga
Andżelika Kołodziejczyk
Igor Wietrzyński
Julia Jasik
Pola Wiktoria Seweryn
Nadia Ewa Stala
Nel Kokosza
Alan Michał Domański
Adam Walczak
Piotr Tuzimek
Blanka Hoszwa
Sebastian Emanuel Glegoła
Kieren Patryk Hennessy
Marta Adamczyk
Joanna Wasilewska
Kacper Błaszczyk
Franciszek Rojek
Mikołaj Patryk Bujak
Paula Izabela Sawicka
Milan Mucha
Antoni Wojciech Matłacki
Aleksander Jan Pietruszka
Wiktor Stanisław Pietruszka
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OGŁOSZENIA
D U S Z PA S T E R S K I E
1. Dzisiaj, o godz. 17.00 zapraszamy na Nabożeństwo.
2. Dzisiaj w zakrystii prowadzimy zapisy młodzieży nie będącej
uczniami Gimnazjum nr 2, która pragnie przygotować się
do sakramentu bierzmowania w naszej paraﬁi. W tygodniu
zapisać się można również w kancelarii paraﬁalnej.
3. W przyszłą niedzielę, 30 września, o godz. 10.45 zostanie
odprawiona Msza święta w intencji s. Katarzyny Franciszki
Rodziewicz CR, naszej Zakrystianki. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy w intencji Siostry Solenizantki.
4. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 17.00 podczas
Nabożeństwa, modlić się będziemy śpiewem Nieszporów
ludowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. Jak już ogłaszaliśmy, zapraszamy wszystkich Parafian
do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce do Matki Bożej
Różańcowej w Mazowszanach. Pielgrzymka odbędzie się
6 października, w I sobotę miesiąca. Program Uroczystości
przedstawia się następująco:
godz. 10.30 – przywitanie pielgrzymów
godz. 10.45 – konferencja formacyjna
godz. 11.20 – różaniec święty
godz. 12.00 – Msza święta, a po niej poczęstunek
Wyjście pielgrzymów sprzed naszego kościoła nastąpi o
godz. 8.00. Wyjazd autokarów o godz. 9.45. Powrót po zakończonych uroczystościach. Zachęcamy również do indywidualnego pielgrzymowania do Matki Bożej Różańcowej.

Odeszli w lipcu do Pana:
Władysław Munik /l. 68/
Leokadia Pawłowska /l. 87/
Adam Mosiołek /l. 78/
Marek Ciok /l. 59/
Aleksander Mędrek /l. 85/
Beata Elżbieta Wójcik /l. 44/
Dorota Lucyna Wołczyńska /l. 57/
Adam Kurkiewicz /l. 80/
Mieczysław Skwarek /l. 79/
Roman Stanisław Molga /l. 62/
Marian Stefan Napiórkowski /l. 77/
Henryka Kosior /l. 72/
Władysław Ludwik Wróbel /l. 81/

„Wieczny
odpoczynek
racz im dać
Panie...”

ZACHWYCA NAS
NOC WRZEŚNIOWA
Gwiaździsta, jeszcze ciepła noc wrześniowa
Przed chwilą otuliła Ziemię;
Tyle tajemnic w sobie chowa…
Dostrzeże je ten, kto nie drzemie.
Spójrz w rozgwieżdżone niebo,
co lśni granatem tak głębokim
A konstelacje gwiazd wrześniowych
Z łatwością dojrzysz „gołym okiem!”
Tam – Wielki Wóz nadjeżdża właśnie,
Miliardy małych, złotych muszek
(tj. gwiazdek)
Chichoczą tajemniczym śmiechem
Jakby je ktoś – łaskotał w brzuszek.
Na jednej z nich śpi Mały Książę,
Ten, co się w cudnej kochał róży;
Świat tego niezwykłego dziecka
Jest taki piękny, choć nieduży…
I gdy uważnie się przysłuchasz
Może usłyszysz – Księcia śmiech…
Gwiazdy wrześniowe – czy wy znacie
tę piękną baśń? To świetnie, ech!
Wrześniowa noc – otwarta księga;
Na jej stronicach – srebrem lśni
Wielki, okrągły, zagadkowy
Księżyc, co koi ludzkie łzy…
Spójrz w niebo – i życzenie pomyśl
O, złoty okruch spada właśnie
Może się spełni twe marzenie?
Prędziutko pomyśl – zanim zaśniesz!
Wrześniowe, już jesienne, niebo
Tyle uroku w sobie ma…
Boże! Przesyłam Ci modlitwę
I z wiarą myślę: „Będzie w przyszłości,
co Bóg da…”
Wrześniowa noc – kojące piękno…
Ta noc ma taką moc niezwykłą…
- Ciiisza… Bo wszyscy o czymś śnią
Prawo natury – stworzenia śpią…
Katarzyna Wilczyńska
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