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Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
/Dnia 16 października 1978 roku, Arcybiskup Krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany
papieżem i przybrał imię Jana Pawła II/.
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Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych
ludu:«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali
na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z
poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę:
woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”.
Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego
kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to
król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych
zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na
rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy
ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i
dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój
weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju
weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu
ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

Ewangeliczny król symbolizuje Boga – Króla, który zaprasza na swoją ucztę.
Uczta zaś obrazuje wieczną szczęśliwość, którą przyniósł Chrystus. Zaproszeni to
przede wszystkim Żydzi. Ludzie zebrani z ulicy to grzesznicy i poganie. Dzisiejsza
przypowieść ukazuje przeogromną miłość Boga, który pragnie obdarować swoje
dzieci tym co najlepsze. Mesjańska uczta jest tego potwierdzeniem. Człowiek jest
przeznaczony w zamyśle Bożym do szczęśliwego przebywania z Nim w wieczności.
Druga prawda dotyczy samego człowieka, jego odpowiedzi na zaproszenie. Naród
Wybrany powiedział Bogu „nie”, bo nie przyjął Mesjasza. Podobnie i my możemy
uczynić. Zaślepieni duchowo ulegamy troskom doczesnym i często wybieramy to, co
pełnego szczęścia nie daje. Chrystus kieruje do mnie zaproszenie na ucztę, w czasie
której pozwala nasycić się swoim Ciałem. Czy przyjmuję je z wdzięcznością? A może
jestem podobny do biblijnych Żydów? Należy sobie życzyć, byśmy nigdy nie
wzgardzili zaproszeniem Chrystusa, a On na pewno przyjmie nas na ucztę w niebie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Paźdź. każdego dnia ( oprócz niedziel )
na godz. 16.20.
2.Zachęcam do nabywania kalendarzy ściennych na 2009 r. w cenie 3 zł.
3. Po Mszach św. można nabywać znicze rozprowadzane przez Caritas
po 2.50 zł za sztukę. Ten płonący znicz na grobie bliskiej nam osoby
niech będzie świadectwem nie tylko troski o zmarłego, ale również
i o żywych potrzebujących naszej pomocy / kupując znicz pomagamy
dzieciom naszej parafii/.
4. Ksiądz Proboszcz przyjmuje na wypominki za drogich nam zmarłych.
5. Zapraszam dzieci, zaangażowane w pracę przy kościele, na wycieczkę
rowerową do Jasienia (8 km.). Wyjeżdżamy 18 października /sobota/
o godz. 9.00 z Pl. JP II. W programie przewidziana jazda konno
i pieczenie kiełbasek.
W poniedziałek wspominamy bł.Honorata Koźmińskiego – głównego Patrona Diecezji
Łowickiej. Założył wiele zgromadzeń zakonnych, z których 16 przetrwało do dnia
dzisiejszego. Glówną myślą w tym dziele było: „aby pośród świata pozostawić dusze
Bogu poświęcone”.

UŚMIECHNIJ SIĘ

15-letni młodziniec przychodzi do fryzjera i siadając na fotelu, mówi:
- Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował, ale nie zaczyna golenia.
- Na co pan czeka?
- Na zarost.
Kowalski pyta kolegę:
- Czy twoja żona jest brunetką, czy blondynką?
- Trudno powiedzieć. Dwie godziny temu poszła do fryzjera i jeszcze nie wróciła.
Fryzjer strzygąc klienta zauważa:
- To śmieszne. Niedawno goliłem faceta, który nazywa się Kowal, a jest piekarzem.
Albo pan: nazywa się Kucharski, a jest pan hydraulikiem.
- Co w tym śmiesznego? Pan nazywa się Brzytwa, a jest pan tępy!
Mamo, to jest Kazio! Przyjrzyj mu się uważnie!
- Dlaczego?
- Bo on się uczy jeszcze gorzej niż ja!

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 13. 10. 2008.
16.00 Za +Annę, Jana i Helenę Gierach oraz Feliksa Męcinę.
17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z racji imienin.
WTOREK 14. 10. 2008
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Bogumiły i Mariusza Szadkowskich z racji
1 rocznicy ślubu.
ŚRODA 15. 10. 2008
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O szczęśliwą operację córki Stanisławy.
Za +Zofię Moczarką / int. od syna Władysława /;
+Jadwigę Szymańską / popogrzebowa /;
+Radosława Paś;
+Stanisława Kosiackiego w 11 rocz. śmierci, Annę oraz teściów;
+Apolonię i Józefa Wardów oraz Ewę i Henryka Nagórków;
+Anielę, Eleonorę i Władysława Skonecznych;
+Sławomira Jacaka / int. od matki /;
+Józefa Matysiaka i Marię Gierach w 8 rocz. śmierci i zmarłych
z rodziny Gierachów i Matysiaków;
+Stanisława Pecynę w 16 rocz. śmierci, Józefę oraz Henryka Halmana.
CZWARTEK 16. 10. 2008
16.00 Za +Władysława Gieracha, rodziców Gierachów i Pecynów, Tadeusza
Błaszczyka i Jana Czarneckiego.
PIĄTEK 17. 10 2008
16.00 Za +Mariana i Jerzego Plutów i cr. Plutów i Włodarczyków.
17.30 Za +Katarzynę Przybyłek w 15 rocz. śmierci, Jana i Annę Przybyłek oraz
Zofię Kuśmirek.
SOBOTA 18. 10. 2008
16.00 Za +Michalinę i Jana Matyjaszczyków.
17.00 Ślub – Monika Sputowska i Cezary Bator.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Łukasza Szydłowskiego z racji 25 rocz. urodzin.
NIEDZIELA 19. 10. 2008.
9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Dominika Grzelki z racji 18 rocz. urodzin.
16.00 Za +Mariusza Michalaka.

