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W minioną środę odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży naszej
Parafii. Przy dźwiękach gitar wszyscy świetnie się bawili. Na koniec zabawy
było małe co nieco dla brzuszka /zdj. str. 4/.
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Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz
ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł do nich:
"Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam!»; lecz On wam
powie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i
piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie
wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się
niesprawiedliwości». Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz
wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w
królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi".

●●●
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od zdania, że "Jezus, nauczając, szedł przez miasta i
wsie". W tym zdaniu odkrywamy Jezusa, któremu mocno zależy, by ze swoją nauką
dotrzeć wszędzie.
To pierwsze krótkie zdanie z posługi Jezusa jest odpowiedzią na przesłanie dzisiejszej całej
Ewangelii. Jezus odpowiadając zainteresowanemu o liczbę w przyszłości zbawionych,
wykorzystuje to pytanie, by ukazać, jakie są wymagania zbawienia. Chrystus wskazuje na
dwie rzeczy. Po pierwsze sama znajomość Jezusa i przynależność do Kościoła w czasie
doczesnego życia nie wystarczy do zbawienia. Nic nie pomoże tłumaczenie, że byliśmy
ochrzczeni, że ślub nasz był w kościele, że złożyliśmy śluby zakonne, czy przyjęliśmy
święcenia kapłańskie. Nie wystarczą nasze audiencje i zdjęcia z Papieżem, coroczne
przyjmowanie kapłana z racji wizyty duszpasterskiej. W tym względzie nie brane będą pod
uwagę przywileje pod względem pochodzenia, przynależności lub znajomości. Potrzebna
jest nasza sprawiedliwość. I tutaj jest ta druga pozytywna odpowiedź Jezusa dotycząca
wymogów zbawienia. Wskazuje na coś "więcej". Zbawienie osiągniemy nie tyle posiadając
coś, lecz poprzez codzienną osobistą decyzję i zaangażowanie na rzecz Bożej
sprawiedliwości. To będą ci, którzy na serio przejęli się i podjęli się żyć wymaganiami
Ewangelii. W tym też mieści się poznanie nauki Bożej i świadczenia o niej w codzienności.
To samo zdanie, uczy nas, jako Jego uczniów, podobnej postawy, by iść i nauczać we
wszystkie obszary i kręgi, do ludzi, z którymi żyjemy, pracujemy, uczymy się, spotykamy
się chociażby na moment. Najlepszą dzisiaj nauką jest ciche świadectwo dobra, miłości,
przebaczenia, szukania zgody, uczciwość w pracy, realizacja wypowiedzianego słowa,
punktualność itd.
Posługując się obrazem "ciasnych drzwi" pragnie, jako dobry pedagog, zachęcić nas do
mobilizacji wszystkich sił, byśmy ostatecznie to zbawienie osiągnęli. Nie ma taniego
zbawienia, bo Królestwo Boże to wielki skarb.

OGŁOSZENIA
1. Przypominam, że w najbliższy czwartek, tj. 26 sierpnia o godz. 6.30 wyjeżdżamy
na pielgrzymkę autokarową do Warszawy.
2. Przyjmuję int. mszalne na 2011 rok.
3. Przypominam, że nie ma dziś Mszy św. wieczornej.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Łukasz Gil, Kaw. z par. tut. i Urszula Kołodziejczyk, panna z Radwanki.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jaś patrzy na mamę, która czyni bezskuteczne wysiłki, by uspokoić jego młodszego
braciszka:
- Mamo, czy to aniołek przyniósł nam go z nieba? - pyta.
- Tak kochanie.
- He... To ja się wcale nie dziwię, że go stamtąd wyrzucili..
Tata pyta Jasia:
- No i jak bawiłeś się na urodzinach kolegi?
- Nie najlepiej...
- Dlaczego?
- Przecież sam mówiłeś, że mam być grzeczny...
Małgosia mówi do Jasia:
- Jasiu powiedz długi wyraz.
- Guma.
- Ale to nie jest długi wyraz.
- Nie, ale można go rozciągnąć.
Pani nauczycielka pyta się Jasia:
- Jasiu, jak wysoka może być szkoła?
- 1,30 m - odpowiada Jasiu.
- A skąd Ci to przyszło do głowy?
- Bo jak idę do szkoły, to mam jej po dziurki w nosie.
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 08. 2010

18.00 int. wolna
WTOREK 24. 08. 2010

18.00 int. wolna
ŚRODA 25. 08. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisława w 5 rocz. śmierci i Janinę Sobolewskich.
CZWARTEK 26. 08. 2010

9.00 int. wolna
PIĄTEK 27. 08. 2010

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Radosława Chudego z racji 18 rocz. urodzin.
SOBOTA 28. 08. 2010

17.00 Ślub – Magdalena Miksa i Paweł Kwapisz.
18.00 Ślub – Anna Szczur i Łukasz Błaszczyk.
NIEDZIELA 29. 08. 2010

9.00 O Boże błog. i zdrowie dla Ireny i Eugeniusza z racji 40 rocz. ślubu oraz
Kingi i Marcina w 2 rocznicę ślubu;
O Boże błogosławieństwo dla Mariki w 18 rocz. urodzin.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Janusza z racji 40 rocz. ślubu
oraz i ch dzieci i wnuków.
18.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików i cr. Musików.

