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Dożynki 2011. Ks. Proboszcz w swojej homilii powiedział do wiernych:
„ Największym skarbem jest ziemia. Cieszmy się, że Pan Bóg – twórca
Nieba i Ziemi – stworzył nas, byśmy ziemię czynili sobie poddaną…”
/ na zdj. wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców Małej Woli/.
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Przypowieść o nielitościwym dłużniku.
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że
aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo
niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów.
Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i
całym jego mieniem, i tak dług oddać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go:
«Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym
sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
«Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość
nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go
przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ
mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak
ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom,
dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli
każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

●●●
Jezus powołuje nas, by zawsze przebaczać braciom, bo Ojciec nam przebaczył
wszystkie nasze upadki. Przebaczenie jest zwycięstwem nad złem. Przebaczyć to
znaczy darować dług, nie żądać zapłaty za wyrządzoną krzywdę, nie dążyć do zemsty.
Gdy przebaczamy, zaczynamy patrzeć na osobę, która nas skrzywdziła oczami Jezusa
– z miłością i miłosierdziem. Właśnie wtedy, rezygnując z odwetu, jesteśmy bardzo
blisko serca Boga i zanurzamy się w Jego miłości.

Ks. Proboszcz przyjmuje dary ołtarza: chleb, kwiaty, owoce.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam w niedzielę za dwa tygodnie, tj. 25 września po Mszy św. o godz. 9.00
rodziców i dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpia do I Komunii św.
2. Dnia 1 października /sobota/ planowana jest pielgrzymka do Domaniewic na Zjazd
Kółek Różańcowych. Dlatego już dziś zapraszamy należących do Kół Żywego
Różańca i sympatyków modlitwy różańcowej na tę pielgrzymkę. Zapisy
u P. Barbary Skonecznej /tel. 44 71 04 664/. Szczegółowe dane w nast. Informatorze.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Marian Galiński – pokój jego duszy.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Trzyletnia Ania, ku zaskoczeniu rodziców pożegnała wychodzącego do pracy tatę słowami:
- Idź z Bogiem.
Na co tata odpowiedział:
- Zostań z Bogiem.
Na to Ania, protestując:
- Nie, ja zostaję z mamusią!

Po Mszy św. korowód dożynkowy przeszedł do parku na dalszy ciąg uroczystości.

Na dożynkach nie zabrakło parafialnych „Aniołków” /młodszych
i starszych/ oraz zespołu „Ichtis” /zdj. str.4/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 12. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 12/.
WTOREK 13. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg.13/.
ŚRODA 14. 09. 2011
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Henryka i Zofię Skrzyckich /popogrzebowa/;
+Jana Dąbrowskiego /greg. 14/;
+Jana i Tomasza Grubskich /int. od żony z rodziną/;
+Stanisławę Staruch /popogrzebowa/;
+Kazimierę Klimczak /popogrzebowa/;
+Władysława Grzelkę /int. od córki z rodziną/;
+Jana i Andrzeja Goleniów oraz rodziców Goleniów i Rogulskich;
+Zdzisława w 25 rocz. śmierci, Mariannę i Henryka Niedźwieckich oraz
dziadków Niedźwieckich i Kołodziejów;
+Mariana Galińskiego /int. od żony/;
+Władysławę i Romana Świechów.
CZWARTEK 15. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 15/.
PIĄTEK 16. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 16/.
SOBOTA 17. 09. 2011

17.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Marii i Jana w 25 rocz. ślubu
/int. od córek/.
18.00 Za +Tadeusza Kąckiego, cr. Kąckich i Kwiatkowskich;
+Jana Dąbrowskiego /greg.17/.
NIEDZIELA 18. 09. 2011

9.00 Za +Jana Golenia w 14 rocz. śmierci i Andrzeja oraz rodziców Rogulskich
i Goleniów;
+Jana w 20 rocz. śmierci, Mariannę, Andrzeja i Czesława Składowskich
oraz dziadków Wawrzyńczaków.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Tomasza Mielewskich z racji 5 rocz.
ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Stefana Trzcińskiego w 15 rocz. śmierci i Emilię oraz Krystynę Wysmyk;
+Jana Dąbrowskiego /greg. 18/.

