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Zazdrość. Zgorszenie
Jan powiedział do Jezusa: „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 dwiemia 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”.
●

Nie wiemy, kogo i w jaki sposób wybiera sobie Bóg dla przeprowadzenia swoich
planów. Nasze oceny mogą być w tym względzie niesprawiedliwe i zupełnie chybione.
A może to my przeszkadzamy innym w drodze do Chrystusa, stając się dla nich
zgorszeniem? Może niektórzy nie wierzą albo nic ich ku Chrystusowi nie pociąga
właśnie z naszego powodu? Dziś Pan znów daję nam szansę, byśmy zerwali z
grzechem i wybrali Go w sposób radykalny.
Anna Foltańska, "Oremus"

OGŁOSZENIA
1. W najbliższy czwartek, tj. 1 października zapraszamy na godz. 16.00 (!) czcicieli
i sympatyków o. Pio na Mszę św., a po niej dzieci, młodzież i dorosłych na
Różaniec. Szczególnie zapraszamy grających na instrumentach muzycznych.
2. W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. Do Sakr. Pojednania zapraszamy
od godz. 15.00.
●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Do śpiącego na parkowej ławce podchodzi policjant i potrząsa go za ramię:
- Panie, co to jest? Hotel?
- A co, ja jestem informacja turystyczna?
Policjant zatrzymuje kierowcę jadącego pod prąd na jednokierunkowej drodze.
- Tą ulicą można jeździć tylko w jednym kierunku!
- A czy ja jeżdżę w dwóch?

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE (7 dni) 26. 04 – 02. 05. 2010 r.
MEDJUGORIE-MOSTAR-DUBROWNIK-PLITWICKIE JEZIORA-MARIAZELL

1 dzień

2 dzień

3-4 dzień

5 dzień

6 dzień

7 dzień

Zbiórka o g. 4.45. Wyjazd o g. 5.00. Przejazd przez Czechy,
Austrię do Graz, zakwaterowanie w hotelu, nocleg /kolacja we
własnym zakresie, brak restauracji hotelowej/.
Śniadanie, całodzienny przejazd przez Austrię, Słowenię,
Chorwację do Bośni i Chercegowiny. Przyjazd do Medjugorie,
zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg.
Śniadanie, pobyt w Medjugorie połączony ze zwiedzaniem
miejsc Kultu Maryjnego: Góra Kriżewac, Droga Krzyżowa,
Góra Objawień Podbrodo. Spotkanie z jedną z osób widzących
/jeżeli będą w Medjugorie/ lub z ks. Józefem Zofko,
proboszczem parafii w Medjugorie w czasie pierwszych
objawień Matki Bożej w 1982 r. Mostar – zwiedzanie miasta.
Czas na wspólną i prywatną modlitwę. Kolacja, nocleg.
Śniadanie, przejazd do Dubrownika zwanego „Perłą
Adriatyku”. Zwiedzanie malowniczo położonego miasta pełnego
zabytków i niezwykłych uliczek. Wyjazd do Plitwic,
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Śniadanie, zwiedzanie Parku Narodowego Plitwickie Jeziora –
malowniczo ułożone jeziora tworzące rozlewiska, kaskady i
ponad 90 wodospadów – niezapomniane wrażenia! Na nocleg do
Graz – kolacja we własnym zakresie.
Śniadanie, przejazd do położonego w Alpach Sanktuarium
„Matki Bożej Królowej Austrii” – Mariazell, Msza św., wyjazd
w drogę powrotną do Polski.
Zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.
CENA PIELGRZYMKI: 660 ZŁ/OS + 175 EURO/OS /wpisowe 300 zł./

Cena obejmuje: transport autokarem o podwyższonym standardzie /wc, barek – napoje
sprzedawane za dodatkową opłatą, klimatyzacja/, 2 noclegi w Austrii ze śniadaniem /pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami/, 3 noclegi ze śniadaniami i obiadokolacjami w pensjonacie w Medjugorie
/pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami/, 1 nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją w Plitwicach w hotelu
**/***, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW /7.000 PLN/ i KL /10.000 EUR/.
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz kosztów przewodników
miejscowych 40 EUR/os /płatne u pilota w autokarze/; kolacji w Austrii, dodatkowego ubezpieczenia
od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych (98 zł/os).
Cena w EURO przeliczana będzie na złotówki na miesiąc przed wyjazdem – przy dopłacie do
pełnej kwoty według kursu walut ING Bank Śląski – tabela sprzedaży walut obcych.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Marianna Wójciak – pokój jej duszy.

INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 28. 09. 2009.

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg./.
WTOREK 29. 09. 2009

18.00 Za +Krzysztofa Gromka /greg. /
ŚRODA 30. 09. 2009

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Krzysztofa Gromka /greg. /;
+Kazimierza Pasika /int. od siostry Janiny z rodziną/;
+Michalinę i Jana Matyjaszczyków /int. imieninowa/;
+Kazimierza Skonecznego /int. od współpracowników firmy PGKiM
z Konina/;
+Michała i Stanisławę Bogusławskich oraz Jana Więckowskiego i cr.
Duczków;
+Czesława Jańskiego /int. od syna z rodziną/;
+Wacława Andrzejewskiego /int. imieninowa/;
+Rafała Ziółkowskiego /int. mamy/.
CZWARTEK 01. 10. 2009

16.00 Msza św. czcicieli o. Pio: O łaskę zdrowia i świętości dla naszych Kapłanów/int.
Koła Róż. O. Pio/;
Za +Lucjana Tworskiego w 19 rocz. śmierci, cr. Tworskich, Szymańskich
i Jerzego Gierańczyka.
PIĄTEK 02. 10. 2009

15.00 Spowiedź.
16.00 Za +Zofię, Mariana, Stanisława, Mariannę Gierachów i cr. Gradów.
17.30 Za +Zofię Moczarską w 1 rocz. śmierci.
SOBOTA 03. 10. 2009

15.00 O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Krzysztofa z racji 29 rocz. ślubu.
16.00 Za +Edwarda Kowalczyka oraz Franciszkę i Ignacego Kowalczyków.
NIEDZIELA 04. 10. 2009.

9.00 O Boże błog. dla Teresy i Mieczysława Broniarek z racji 25 rocz. ślubu;
Za +Mariana i Jerzego Plutów oraz Adama Plutę, cr. Plutów i Włodarczyków;
+Józefa Skonecznego /int. od syna z rodziną/;
+Krzysztofa Gromka /int. od chrzestnej z rodziną/;
+Stanisławę Kucharską /int. od córki Władysławy z rodziną/;
+Kazimierza Pasika /int. od żony/;
+Wacława Bisa /int. od dzieci z rodzinami/;
+Krystynę Bonecką;
+Annę Szymańską, Małgorzatę, Helenę, Stanisława i Władysława
Kuśmirków, Jana i Mariannę Lechowskich;
+Władysława Starucha w 40 rocz. śmierci oraz cr. Staruchów
i Szydłowskich;
+Mariannę Wójciak /int. od Franciszki Włodarczyk/.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Pawła Bisów z racji 1 rocz. ślubu;
O Boże błog. i zdrowie dla Heleny z racji 90 rocz. urodzin i całej rodziny.
18.00 Za +Stanisława Kocika w 12 rocz. śmierci, Antoninę, Józefa, Łucję, Annę
i Krystynę Kocik.

