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W Białym Dunajcu Tomek i Łukasz byli animatorami a jednocześnie
przygrywali pięknie na gitarach podczas zabaw ruchowych i wspólnego
śpiewania /więcej wspomnień z wakacji na str. 2 i 3/
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Upomnienie braterskie
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie
usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli
nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam
wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was
na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w
niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".

●●●
Dziś Jezus mówi do nas: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje”. Spotkanie
w imię Jezusa. Czy to ma znaczyć tylko wspólną modlitwę? Czy wspólna praca,
wspólne wykonywanie obowiązków, krótkie, tzw. przypadkowe spotkanie na ulicy nie
może być spotkaniem „w imię Jezusa?” Nauczyliśmy się sztywno traktować to
polecenie. A w nim Jezus daje nam wskazówkę: Zapraszajcie Mnie do swojego życia.
Chcę w nim żywo uczestniczyć. Chcę być w nim obecny.
Ileż łatwiejsze będą różne sytuacje, gdy będzie w nich obecny Jezus, Jego miłość,
mądrość i cierpliwość. Ileż spraw byłoby pozytywnie rozwiązanych, gdybyśmy
zaprosili do nich Boga! Nie musimy czekać na okazję, by zaprosić Jezusa do swojej
codzienności. Nie potrzeba spotkania modlitewnego, by stwierdzić: Oto jest z nami
Bóg. Jezus nie potrzebuje „oficjalnych” spotkań, by gościć u swoich dzieci. Jezus
potrzebuje otwartych serc, a przyjdzie zawsze, gdy tylko zostanie zaproszony.
Powinniśmy uświadomić sobie, iż Jezus chce być pośród nas zawsze i w każdej
sytuacji. Zbyt sztywno pojmowaliśmy te słowa dotychczas. Jezus chce towarzyszyć
nam we wszystkim. Wystarczy, że poprosimy Go o to. On nie jest nachalny. Jest
delikatny. Nigdy człowieka nie zmusza do swojej obecności. Dlatego czeka na
zaproszenie. To musi być twoja dobra wola bycia z Jezusem, powierzenia danych
spraw Jezusowi. To niekoniecznie ma być długa, piękna modlitwa. To wystarczy
westchnienie: Jezu, bądź przy mnie. Jezu, bądź ze mną.

OGŁOSZENIA
1. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom Małej Woli na czele z p. Sołtysem za
piękny wieniec dożynkowy, kosze z art. spożywczymi, chleb i kwiaty. Dziękuję
Kołom Gospodyń Wiejskich za wieńce dożynkowe, przyśpiewki i piękne stroje
ludowe.
2. Składam również „Bóg zapłać” mieszkańcom Wielkiej Woli za piękny odruch serca
i wsparcie finansowe państwa Duczków.
3. Za tydzień w niedzielę, tj. 11 września 2011 r. zapraszam na spotkanie po Mszy św.
o godz. 9.00 młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
4. Informuję również, że można zapisywać się do grupy tanecznej „Małe Aniołki”
i parafialnego chórku „Ichtis”.
5. Ofiary dziś złożone do puszek przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

W samolocie stewardesa zwraca się do Jana Pawła II:
- Może drinka?
- A na jakiej jesteśmy wysokości?
- 5 tysięcy metrów - melduje stewardesa.
- A to nie, dziękuję. Za blisko Szefa.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 05. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 5/.
18.00 Za +Dariusza Bisa /int. Łukasza i rodziny Borkowskich/.
WTOREK 06. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg.6/.
18.00 Za +Grzegorza Staszewskiego w 4 rocz. śmierci.
ŚRODA 07. 09. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Emilii i Dariusza Sygitowiczów w 10 rocz. ślubu
i ich dzieci: Kubusia i Zuzi.
Za +Genowefę i Władysława Pecynów;
+Władysława Grzelkę /int. od syna z rodziną/;
+Jana Dąbrowskiego /greg. 7/;
+Zofię Skrzycką /int. Koła Żywego Różańca z Dąbrówki/;;
+Jana Grubskiego /int. od Zakładu Pogrzebowego „Niebo”/;
+Stanisławę Staruch /int. od wnuczka Zbigniewa z rodziną/;
+Kazimierę Klimczak /int. od córki Heleny z rodziną/;
+Wacława Lechowskiego /popogrzebowa/;
+Marię Stanisławską;
+cr. Tworskich, Sfuksów, Sołtysiaków, Antoniego i Rozalię oraz cr. Bisów
i Chrzcińskich;
+Józefę Fijałkowską w 30 rocz. śmierci, Piotra oraz Janinę Skoneczną
i Wojciecha Rutkę;
+Jana Olczaka, Stanisławę, Teresę Kacprzak oraz cr. Olczaków i Haraśnych;
+Jana i Helenę Tusów, zm. z rodziny Tusów i Bolejków.
CZWARTEK 08. 09. 2011

18.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 8/.
PIĄTEK 09. 09. 2011

17.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marzeny i Radosława z racji 10 rocznicy
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Czesława Jańskiego w 2 rocz. śmierci;
+Jana Dąbrowskiego /greg. 9/.
SOBOTA 10. 09. 2011

17.00 Ślub – Joanna Kacprzak i Kamil Pichola.
18.00 Za +Zofię Hofman w 1 rocz. śmierci;
+Jana Dąbrowskiego /greg.10/.
NIEDZIELA 11. 09. 2011

9.00 Za zmarłych Parafian;
Za +Zofię i Bolesława Skorupińskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Goleń z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Emiliana z racji 1 rocz. ślubu
i ich córeczki Julii;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Adama Matyjaszczyk z racji
40 rocz. ślubu oraz ich dzieci i wnucząt.
18.00 Za +Mariannę, Stanisława i Jana Kupidurów, cr. Kupidurów i Chudych
oraz Mariana Meto;
+Jana Dąbrowskiego /greg. 11/.

