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22 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne. Wieniec dożynkowy
dla Parafii przygotowali mieszkańcy Paulinowa /zdj. powyżej/.
Inne wieńce dożynkowe były również bardzo okazałe. Niosły je Panie ubrane
w piękne stroje ludowe /zdj. str.2 i 3/.
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Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go
śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze
miejsca. Tak mówił do nich: "Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by
czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was
obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca»; musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz
gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci:
«Przyjacielu przesiądź się wyżej»; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". Do tego zaś, który
Go zaprosił, rzekł: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci,
ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz
szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy
zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

●●●
Poprzez tę naukę Jezus chce nas uczyć, że jak na uczcie gospodarz powinien wyznaczać
biesiadnikom miejsca przy stole, tak jest w porządku zbawienia - Pan Bóg powołuje i On, znając
każdego serce wie, komu należy się pierwsze miejsce, a komu następne. Gdybyśmy w ten sposób
patrzyli na gościnność, to jest możliwie, że także inaczej podchodzilibyśmy do zaproszeń i
gościnności ziemskiej. W przyszłej gościnie nie będą miały żadnego znaczenia preferencje partyjnie,
społeczne, tytuły, znajomości i koligacje rodzinne, a także przekupstwa, ani silne rozpychanie się
łokciami. Więc to na czym tak bardzo dzisiaj bazujemy, nie będzie stanowić kryterium w
zaproszeniu i uzyskaniu miejsca na Uczcie Niebieskiej. Wówczas będzie się liczyć "małość", życie
ukryte, pokora, a najbardziej obdarzeni zostaną ci, którzy nie mieli żądań i pretensji.
W dzisiejszej nauce Jezus daje jeszcze jedno pouczenie, które nam, ludziom przeznaczonym do
Uczty Niebieskiej, może pomóc znaleźć godne miejsce: chodzi o gościnność ofiarowaną osobom
ubogim, ułomnym, chromym i niewidomym, czyli odizolowanym społecznie. Konkretna i
zdecydowana pomoc może zakończyć poczucie odizolowania dla niejednego z nich, a dla nas stać się
gwarancją, że nie zostaniemy pozbawieni Królestwa Bożego.

OGŁOSZENIA
1. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom Paulinowa za piękny wieniec dożynkowy,
kosze z artykułami spożywczymi, chleb i kwiaty. Dziękuję KGW za wieńce
dożynkowe, przyśpiewki i piękne stroje ludowe.
2. Zapraszamy wszystkich uczniów Szk. Podst. i Gimnazjum, rodziców i nauczycieli
dnia 1 września na godz. 8.15 na Mszę św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Ponadto zapraszamy dzieci i młodzież do Sakr. Pojednania w czwartek od g. 16.00
- uczniów Gimnazjum i w piątek 3 września /I pt. mies./od g. 16.00 - ucz. Szk. Podst.
3. W czwartek 2 września na g. 18.00 zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na
Mszę św.
4. Jutro, tj. w powiedz. 30 sierpnia wyjeżdżamy z tańczącymi w zespole „Angels”
i „Małe Aniołki” oraz śpiewającymi w „Ichtis” do Łodzi z Pl. JP II o g. 14. 15.
Proszę zapisywać się po Mszy św. wpłacając 2 zł. Będziemy w kinie na filmie 3D
i Muzeum Martyrologii Radogoszcz.
5. Zapraszam za tydzień w nd. 5 września uczestników wczaso – rekol. w Kołobrzegu
na Mszę św. o g. 9.00, a po niej na spotkanie powakacyjne z atrakcjami.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Longin Szczepański – pokój jego duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Kobieta po śmierci trafia do nieba, i natychmiast rozpoczyna poszukiwania swego męża.
Święty Piotr sprawdza w kartotece, ale w rubrykach - normalni, błogosławieni i święci, nie
ma nazwiska poszukiwanego. Podejrzewając najgorsze, czyli zsyłkę do konkurencji, św.
Piotr pyta ze współczuciem:
- A ile lat byliście państwo małżeństwem?
- Ponad 50 - odpowiada żona pochlipując.
- To trzeba było od razu tak mówić! Uradowany Piotr podrywa się do kartoteki.
- Z pewnością znajdziemy Go w dziale "męczennicy".

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 30. 08. 2010

18.00 int. wolna
WTOREK 31. 08. 2010

18.00 int. wolna
ŚRODA 01. 09. 2010

8.15 W int. dzieci, młodzieży i wychowawców;
za +Irenę Roguz.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W 80 rocz. urodzin Stefanii Jasnowskiej w podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze /int. od chrzestnicy/.
Za +Henryka Sobieckiego w 5 rocz. śmierci /int. od Margaretek/;
+Jana Lewandowskiego z rodzicami /int. od żony/.
CZWARTEK 02. 09. 2010

16.00 Spowiedź Gimnazjum.
18.00 Czcicieli o. Pio. Za +Stefana, Anielę i Władysława Marcjanik, rodziców
Rybaków i rodzeństwo oraz Edwarda i Elżbietę Świderków;
O wyzwolenie z nałogów /int. Koła. Żyw. Róż. o. Pio/.
PIĄTEK 03. 09. 2010

16.00 Spowiedź Szk. Podstawowa.
18.00 Za +Stefana Szadkowskiego i jego rodziców.
SOBOTA 04. 09. 2010

15.00 O Boże błog. i zdrowie dla Stefanii z racji 80 rocz. urodzin i całej jej rodziny.
NIEDZIELA 05. 09. 2010

9.00 Z podziękowaniem za łaskę zdrowia po ciężkiej operacji dla Stanisławy;
Za +Mariannę, Wojciecha i Jana Lipskich oraz Jana i cr. Wieczorków
i Miniaków;
+Janinę i Bronisława Miksa, cr. Miksów i Goleniów, Władysławę
i Konstantego Polinceuszów, cr. Polinceuszów i Biegałów;
+Sławomira i Kazimierza Jacaków, cr. Jacaków i Koprzaków oraz
Niedźwieckich i Kołodziejów;
+Grzegorza Staszewskiego w 3 rocz. śmierci /int. od brata z rodziną/;
+Stefana Matysiaka i Kazimierę oraz cr. Haraśnych.
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Sławomira z racji 50 rocz. urodzin;
O Boże błog. i zdrowie dla Edyty i Jarosława Aleksandrowicz w 10 rocz.
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Zofię i Bolesława Skorupińskich.

