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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelii Świętego Łukasza (Łk 16, 1 – 13)
Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę,
którego oskarżono przed nim, że
trwoni jego majątek. Przywołał więc
go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę
o tobie? Zdaj sprawę z twego
zarządzania, bo już nie będziesz mógł
zarządzać”….
Kto w bardzo małej sprawie jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
a kto w bardzo małej sprawie jest
nieuczciwy, ten i w wielkiej
nieuczciwy będzie. Jeśli więc w
zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam
prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?Żaden sługa nie może dwom
panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie!»
W przypowieści o nieuczciwym zarządcy nie możemy szukać wzorców
dla naszych ziemskich relacji. Zdumiewa w niej zwłaszcza końcowa
pochwała. Dopiero, gdy przełożymy ją na relacje panujące w królestwie
Bożym, staje się ona zrozumiała. To Bóg jest właścicielem dóbr, które,
grzesząc, egoistycznie marnotrawimy. On dał nam siły i zdolności, i cały
świat, byśmy nim zarządzali. Marnotrawienie tych darów niszczy dobro
stworzenia.Dlatego Bóg pyta nas, co robimy z Jego darami. A to, jaka jest
nasza wiara w Jego dobroć i miłosierdzie, sprawdza się wtedy, gdy jesteśmy
miłosierni dla bliźnich.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 23.09.2019 – św. o. Pio
7.00 - brak intencji
18.00 - Za czcicieli św. ojca Pio i Grupę Modlitwy
- Za † męża Leszka w dniu ur., zięcia Henryka, †† rodzic i d. w c.
- Za † mamę Stanisławę, ojca Kazimierza, †† z rodziny i d. w c.
WTOREK – 24.09.2019
7.00 - Za †† rodzic. Janinę i Ryszarda, Anastazję i Juliusza, szwagrów i †† z pokrew.
18.00 - Za †† Franciszkę i Augustyna Rajn
- Za † tatę, teścia i dziadka Pawła w 2 r. śm., †† z rodz. i pokrew.
ŚRODA – 25.09.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † Urszulę Sudoł w 1 r. śm.
- Za † męża Antoniego z ok. ur., syna Edwarda, rodziców Annę i Józefa i †† z rodziny
CZWARTEK – 26.09.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za † mamę Augustynę Kamioską w 3 r. śm., †† rodzic. i d. w c.
- Za † męża Wita Zalejskiego w 5 r. śm., †† z rodziny Rupacz, Zalejski
PIĄTEK – 27.09.2019 – św. Wincentego à Paulo
7.00 - brak intencji
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † ojca Piotra Demczyna, braci Floriana i Kazimierza, †† z rodziny Kłosowskich, Demczyna,
Młodzianowskich i d. w c.
- Za †† braci Jerzego, Jana, siostry Irenę i Stanisławę, bratową, szwagrów, męża Henryka,
†† rodzic. i d. w c.
SOBOTA – 28.09.2019 – św. Wacława
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Stefanii Korzyoskiej
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Karola, zięcia Huberta, †† rodzic. z obu str., prawnuczkę Weronikę
oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† Annę i Reinholda, córkę Annę, zięciów Jana, Emila, Henryka, †† z pokrew. Piontek,
Kamioski
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Szymona z ok. ur. oraz o bł. B. w rodz.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2019
7.00 - Za † matkę Annę z ok. ur., ojca Antoniego, †† siostry i braci, bratową, męża Antoniego,
†† teściów, †† z rodzin Klama, Tomala
- Za † męża i ojca Brunona, †† rodzic. z obu str., †† z rodziny i d. w c.
8.30 - Za †† rodzic. Martę i Adama Rawskich w rocz. śm., siostrę Krystynę Rawską, †† z rodzin
Rawskich, Jasioskich i d. w c.
- Za †† rodzic. Władysława i Jadwigę, braci Krzysztofa i Stanisława oraz dziadków z obu str.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Jadwigi z ok. kol. r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci
z rodzinami
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. synów, synowej, córki, zięcia i wnucząt
11.15 - Za †† z rodziny Kozołup, Kozak, Zasada
- Za † matkę Kazimierę w 4 r. śm., ojca Jana, babcię Helenę i d. w c.
15.00 - Za † ojca Władysława, †† rodzic. Otylię i Gerarda, siostrę Zofię, szwagrów, †† z rodziny
Dziedzic, Iwanecki i Styś
- Za † mamę Teodozję Sempryk w kol. r. śm., †† z rodziny Jakubaszek i Sempryk

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. XXV NIEDZIELA ZWYKŁA. O godz. 16.00 nieszpory
2. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka. Grupa modlitwy
Ojca Pio i Jego czciciele obchodzą w tym dniu swoje święto. O godz. 18.00 Msza św. ku czci św. Ojca
Pio w intencji wszystkich czcicieli. Po Mszy św. nabożeostwo i uczczenie relikwii Świętego Patrona.
3. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna, uczestniczą w niej dzieci z klasy:
I, II, III, IV, V. W każdy czwartek, po Mszy św. spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
4. Uczniowie z klasy VI, VII ,VIII - uczestniczą w spotkaniach w wyznaczonych dla siebie terminach
w ramach trzyletniego cyklu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Zachęcamy rodziców do codziennej wspólnej modlitwy w domach, a także do wspólnegoprzeżywania
niedzielnej Mszy św.Żywe świadectwo rodziców ma decydujący wpływ na rozwój życia religijnego
dzieci i młodzieży.
5. W piątek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu i do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
6. W sobotę wspomnienie św. Wacława, męczennika.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Pielgrzymka dziękczynno-błagalna do Częstochowy na Jasną Górę odbędzie się w najbliższą środę
tj. 25 września, wyjazd pielgrzymów z parafii o godz. 8.15.Msza św. w Kaplicy Cudownego obrazu
o godz. 11.00. Po Mszy św. Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach.
8. W poniedziałek 7 października o godz. 9.00 będzie Msza Święta w int. Wspólnoty Żywego Różaoca
oraz za wszystkich chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych.
Po Mszy Świętej spotkanie przy kawie w auli parafialnej.
9. W niedzielę 13 października br. obchodzid będziemy Dzieo Papieski, który w tym roku zbiega się
z Dniem Fatimskim. Atrakcją Dnia Papieskiego będą tradycyjne „papieskie kremówki”.
10. W tym tygodniu można zamawiad Msze św. na rok 2020.Msza św. jest największym darem, jaki
człowiek wierzący może ofiarowad Panu Boguza swoich bliskich żyjących i zmarłych. Pamiętajmy
o swoich rocznicach i jubileuszach, a także o rocznicach swoich bliskich zmarłych.
11. Informujemy parafian, że od 1 października nastąpi zmiana godzin urzędowania kancelarii.
Kancelaria czynna będzie: poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek – rano od godz. 8.00 do 8.30.
i po południu od godz. 16.00 do 17.00. W środę i sobotę kancelaria nieczynna.
12.Odwiedziny chorych w przyszłym miesiącu odbędą się w sobotę 12 października.
13. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim panom i paniom, którzy wielkodusznym sercem
włączyli się w przygotowanie uroczystości odpustowej w naszej parafii, dziękujemy za każde
ofiarowane nam dobro i za wszelką pomoc. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy
gorące i serdeczne Bóg zapład.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków. Życzymy Parafianom i Gościom dobrej niedzieli oraz
błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

WIERNOŚD W DROBNYCH SPRAWACH
Spoglądając na swoje życie, niekiedy odczuwamy mniejsze lub większe rozgoryczenie,
spowodowane tym, że w zasadzie nic wielkiego nie udało nam się ani zrealizowad, ani
osiągnąd. Niekiedy spoglądając na innych pytamy się dlaczego oni mogą to mied i tak żyd, a
ja nie ma co marzyd, aby móc to osiągnąd. Wobec takich obserwacji pojawia się jeszcze
„dyskryminacja” samych siebie. Twierdzimy, że jesteśmy gorsi od innych, obwiniamy świat,
paostwo, politykę, rodziców – obarczając tym wszystkim za to, co nas spotkało. Owo
dyskryminowanie jest powodem albo duchowe albo fizycznej ucieczki od swojego życia i od
zadao, które zostały nam powierzone.
Co w takiej sytuacji mogę zrobid? Po pierwsze zmienid sposób oceniania siebie;
po drugie podjąd próby zrozumienia dlaczego tak, a nie inaczej wygląda moje życie;
po trzecie odkryd prawdziwy sens mojego istnienia. Te trzy filary stanowią podporę dla
naszej akceptacji siebie i naszego życia. Dzięki wierze możemy wejśd w głąb świadomości,
że dla Boga jesteśmy wyjątkowi i mamy własną wartośd i sens dla Jego planów.
Przeciwstawianie się życiu jest zmazywaniem prawdziwego zamysłu Pana Boga względem
mojej osoby. Zamiast ścigad się w myślach za ludźmi, którzy wyrośli ponad przeciętnośd,
starajmy się jeszcze bardziej przylgnąd do Boga, który jest prawdziwym i jedynym sensem
naszego istnienia.
Jezus wypowiadając słowa: „kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie
wierny…”, pragnie nam przypomnied sprawę, z której zdajemy sobie dobrze sprawę.
Wiernośd w drobnych sprawach jest niezawodnym testem, czy będziemy również
wiernymi w rzeczach wielkich. Zdajemy sobie sprawę, że nasze podejście do codzienności
będzie takie samo, jak do spraw wyjątkowych. Poza tym jeśli Jezus żąda wierności
w drobnych sprawach, to tylko po to, aby nas przekonad, że w naszym życiu nie ma spraw
małych – błahych. Ze względu na obecnośd Jezusa w naszym życiu, wszystko zyskuje
nadzwyczajną wartośd. Realizowanie woli Bożej napełnia nas Jego obecnością! To On w nas
jest wartością, a my dzięki Niemu również zyskujemy na wartości. Każdorazowe
wypełnienie woli Bożej uczy nas postępowania z miłością tym bardziej w tych, drobnych
rzeczach. Ważne jest to, abyśmy w naszym sercu zagwarantowali miejsce Bogu, który
będąc w nas, wchłania nas w promieniowanie swoją miłością, nie pozbawiając nas wolności
i świadomości. Wykorzystajmy szansę naszej codzienności, gdyż w niej Jezus ofiarowuje
nam drogę ku świętości.

