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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powstała z inicjatywy bł.
Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się
zjednoczyć naród wokół Królowej Polski - Maryi.
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ PIERWSZĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

J 6,54.60-69

Słowa życia wiecznego.
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije
moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. A spośród Jego
uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może
słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich:
„To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie
był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam
powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus
bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł
więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to
nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie
chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział
Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A
myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

●
Najważniejsze to wybrać, po której stronie chce się być. Dzisiejsza Ewangelia
zapewnia nas, że miłość Boża jest darmowa i wyprzedza jakikolwiek gest, czy zasługę
człowieka. Jednak człowiek nie może pozostać obojętny i bierny wobec niej, może ją
dobrowolnie przyjąć i potwierdzić ten wybór, wybierając ze swej strony Boga. Monolog
Bożej miłości musi zmienić się w dialog poprzez odpowiedź człowieka. Dzisiaj Jezus
domaga się od nas wyboru. Najważniejsze to wybrać po której stronie chcemy być. W
Apokalipsie św. Jana Apostoła odnajdujemy słowa: "Obyś był zimny, albo gorący! A tak
skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cie wyrzucić z moich ust".
Uczniowie, wybrani najpierw przez Jezusa, stanęli przed dramatem alternatywy.
Niektórzy odeszli, inni zostali. Ci co zostali, na życie i na śmierć wybrali Jezusa. Odkryli,
że tylko On ma Słowa życia wiecznego, a oni Mu zaufali.
Nasze wybory są niestałe i zmienne, nasze życie jest nieustannym podejmowaniem
i odwoływaniem postanowień, dlatego wciąż wahamy się między życiem dla Boga, a
życiem bez Niego. Jezus pyta: "Czy i ty chcesz odejść?" Dzisiaj potrzeba udzielić
odpowiedzi, dzisiaj możesz potwierdzić, odnowić swój fundamentalny wybór, który
dokonał się w czasie chrztu. Decyzja jest konieczna, aby móc jednoznacznie stanąć po
stronie Jezusa.
Najważniejsze to wybrać, po której stronie chcesz być. Dzisiaj wybieramy na
wieczność.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na godz. 11.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, które
odbędą się 30 sierpnia.
2. Przypominam, że w tym roku, w ramach dożynek, będzie przeprowadzona
loteria fantowa. Pozyskane środki przeznaczymy na doposażenie Oratorium.
Zachęcam, by do wystawionych kartonów, przy bocznych ołtarzach, wkładać
różne fanty. Będziemy je zbierać do środy /26 sierpnia/ do godz. 19.00.
3. W dniach 4 i 5 września Par. Zespół Caritas organizuje autokarową pielgrzymkę
na trasie Czerniewice – Dobre Miasto – Głotowo – Lidzbark Warmiński – Stoczek
Klasztorny – Święta Lipka – Gierzwałd – Czerniewice. Przewodnikiem duchowym
będzie Ks. Proboszcz – K. Osiński. Koszt pielgrzymki – 180 zł.
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św./ należy podać nazwisko i imię, PESEL
i adres zamieszkania/ .Proszę również dokonać przedpłaty w wysokości 50 zł.

●

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Maria Stanisławska i śp. Kazimierz Pasik - pokój ich duszom.

●

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Oliwię Wiśnik, Kornelię Pasik i Kacpra Kutę – niech Bóg prowadzi ich przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.

●

UŚMIECHNIJ SIĘ

Jasiu kłóci się z Małgosią:
- Wiesz co, Jasiu? Jakbyś był moim mężem to wsypałabym ci truciznę do herbaty!
- Jakbym był twoim mężem, to bym ją wypił!
- Jasiu czy to prawda, że Twój dziadek stracił język podczas wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie mówił.
Jaś pyta się Małgosi:
- Co muszę ci dać abym mógł cię pocałować?
- Narkozę! - odpowiada Małgosia.
-Mamo kup mi małpkę.
-A czym będziesz ją karmił Jasiu?
-Kup mi taką z zoo, bo takich nie wolno karmić.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 24. 08. 2009.
18.00 int. wolna
WTOREK 25. 08. 2009
18.00 int. wolna
ŚRODA 26. 08. 2009
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Stanisława Szadkowskich
w 20 rocz. ślubu i dla całej rodziny.
Za +Stanisława Kielana /popogrzebowa/;
+Krzysztofa Gromka /int. od Jadwigi i Mieczysława Trzcińskich/;
+Kazimierza Skonecznego /int. od Sylwestra z rodziną/;
+Weronikę, Władysława i Bolesława Musików i ich rodziców;
+Józefa Gromka w 17 rocz. śmierci, rodziców Gradów i teściów
Gromków, Kazimierza Kaczmarka, Jerzego Wacha, Eugeniusza
Ziółkowskiego i Antoniego Pakosz;
+Józefę Skorupińską /int. od sąsiadów/;
+Mariana, Józefę i Mateusza Staruchów, Helenę i Stanisława Kielanów.
CZWARTEK 27. 08. 2009
9.00 int. wolna
PIĄTEK 28. 08. 2009
18.00 Za +Janinę i Antoniego Skorupińskich.
SOBOTA 29. 08. 2009
18.00 Za +Stanisława w 4 rocz. śmierci i Janinę Sobolewskich.
19.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od mieszkańców Oś. Skarpa/.
NIEDZIELA 30. 08. 2009.
9.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków.
11.00 Dożynki – w intencji Rolników.

