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Murowana kaplica Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Domaniewicach. Została
wzniesiona w latach 1631-33. To wczesnobarokowa, jednonawowa budowla. W jej
wnętrzu zachowały się: ambona i ołtarze boczne w stylu rokokowym. W ołtarzu
głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Domaniewickiej,
koronowany 8 września 2000 r. pod tytułem „Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
i Matki Pięknej Miłości”.
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EWANGELIA NA DWUDZIESTĄ SZÓSTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 21, 28-32.

Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego
i rzekł: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy». Ten odpowiedział: „Idę, panie",
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie
chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę
ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan
drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice
uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby
mu uwierzyć”.

●●●

Sytuację tę zna chyba każdy człowiek. Odruchowa odmowa typu: nie mam czasu
lub: dobra, później - to nasz chleb codzienny. W taki sposób dochodzi do głosu nasza
wygodnicka, beztroska i leniwa natura. Ale w taki też sposób marnujemy wiele
życiowych okazji i szans. Każde bowiem pozytywne zaangażowanie w jakąś dobrą
sprawę rozwija człowieka, przyczynia się do ulepszenia świata i buduje dobrą
atmosferę w rodzinie, firmie i w każdej ludzkiej społeczności. Dlatego potrzeba ludzi,
którzy będą gotowi podjąć się realizacji różnych trudnych zadań.
Do takich wniosków nieraz nawet człowiek sam dochodzi - ale zwykle z pewnym
opóźnieniem. I właśnie na takie okoliczności jest ta Ewangelia. Daje ona nadzieję
wszystkim spóźnialskim. Bóg rozumie, że ktoś może się spóźnić, może popełnić błąd,
może być oporny i niechętny. Według mentalności świata biznesu i kariery taki
człowiek byłby przegrany: tu albo się wykorzysta szansę, albo zmarnuje; kto w porę
nie zaskoczy, jest bezpowrotnie przegrany.
Bóg jednak nie chce naszych porażek i zmarnowanych szans. Jest gotów
poczekać, choć także nie w nieskończoność. Dlatego potrzebny jest nam moment
refleksji, opamiętania i przemiany. Trzeba mieć odwagę i determinację, by się
przełamać w swoim niedbalstwie, lenistwie i niewierze, by zacząć żyć prawdziwie. Nie
ma nic gorszego i bardziej zabójczego niż piękne słowa i zachowywane pozory. Są one
najczęściej obliczone na samousprawiedliwienie się i bezbolesne zwolnienie z wysiłku,
na znieczulenie sumienia.
Czy przypadkiem i my swoją obojętną postawą nie przekreślamy swoich szans na
zbawienie?

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe każdego dnia /oprócz niedziel/ na
godz. 16.00. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży zwłaszcza
przygotowujących się do I Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania oraz
grających na instrumentach muzycznych.
2. Od następnej niedzieli przyjmuję na wypominki za drogich nam zmarłych.
Wysokość ofiar tak jak w zeszłym roku.
3. Przypominam, że na pielgrzymkę do Domaniewic na Zjazd Kół Żywego
Różańca wyjeżdżamy 1 października br. /sobota/ o godz. 9.00 z Pl. JP II.
Trwają jeszcze zapisy na tę pielgrzymkę.
4. Trwa nabór dzieci z naszej parafii do grupy tanecznej „Małe Aniołki”.
Próby w sobotę o godz. 11.15, 12.15 i „Angels” o 13.15.
5. Można nabywać kalendarze na rok 2012.
6. Przypominam, że Msze św. wieczorne w niedzielę i dni powszednie sprawowane
będą od 1 października o godz. 16.00.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Filipa Mielewskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

O ślubach zakonnych
Bracia Kapucyni swój klasztor ze względów duszpasterskich szerzej otwarli dla dzieci i
młodzieży. Pewnego dnia dziewczynka w wieku około 12 lat pyta jednego z braci:
- Co oznaczają guzy na sznurku, którym jesteś przepasany?
- Pierwszy oznacza ubóstwo; że nie mogę mieć niczego na własność. Drugi, że nie będę się
żenił…
Wtedy dorzuca dziewczynka:
- A, która by ciebie chciała, jeśli nie będziesz miał pieniędzy?!

Do końca września czytamy Ewangelię wg. św. Łukasza
/Cd/ Oprócz życia Jezusa święty Łukasz postanowił udokumentować także życie jego
uczniów w Dziejach Apostolskich. Część informacji musiał zdobywać szukając w
licznych źródłach i czerpiąc wiedzę od samych apostołów, jednak wiele ze zdarzeń
obserwował sam, będąc jednocześnie autorem dzieła i jego głównym świadkiem.
Najdokładniej zostały tu opisane podróże świętego Pawła, ponieważ Łukasz brał w
nich udział. Tylko na podstawie tego dokumentu wiemy, co działo się bezpośrednio po
wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
Nie wiemy, co działo się ze św. Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła (67). Jako
miejsca jego pobytu wymienia się Achaję i Macedonię, a nawet Włochy i Francję.
Najprawdopodobniej jednak św. Łukasz został przez św. Pawła mianowany biskupem
w jednym z miast Grecji. Pewien autor prologu do jego Ewangelii, żyjący w wieku II,
pisze, że św. Łukasz zmarł w Beocji (Grecja) w wieku 84 lat.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 26/.
WTOREK 27. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg.27/.
ŚRODA 28. 09. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 28/;
+Zofię Skrzycką /int. od chrzestnicy Stanisławy/;
+Stanisławę Staruch /int. od rodziny Galińskich/;
+Kazimierę Klimczak /int. od teściów Więcków/;
+Władysława Grzelkę /int. od rodziny Andrzejewskich/;
+Wacława Andrzejewskiego;
+Józefa Grzelkę w 5 rocz. śmierci;
+Mariana Galińskiego /int. od syna z rodziną/;
+Władysława, Antoninę i Zofię Jędrychowicz oraz Zofię w 1 rocz. śmierci
i Mieczysława Gilów;
+Stanisława Wrzoska w 1 rocz. śmierci /int. od sióstr Marysi i Stasi/;
+Rafała Ziółkowskiego i Michalinę Ołóbek.
CZWARTEK 29. 09. 2011

9.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 29/.
PIĄTEK 30. 09. 2011

18.00 Za +Jana Dąbrowskiego /greg. 30/.
SOBOTA 01. 10. 2011

16.00 int. wolna
16.20 Różaniec
18.00 Ślub – Justyna Wolska i Michał Plewiński.
NIEDZIELA 02. 10. 2011

9.00 Za +Zofię Moczarką w 3 rocz. śmierci;
+Teresę Jankowską /int. od córki Olgi z rodziną/;
+Stanisławę i Wacława Szymańskich;
+Sylwię Głąbikowską /int. od siostry Józefy z rodziną/;
+Wacława Lechowskiego /int. od siostry z rodziną/;
+Grzegorza Milewskiego w 3 rocz. śmierci;
+Tadeusza, Władysława i Kamila Goleniów, rodziców Pijanowskich
oraz teściów Goleniów;
+Lucjana Tworskiego w 21 rocz. śmierci, cr. Tworskich i Szymańskich oraz
dziadków Gwiazdowiczów i Jerzego Gierańczyka;
+Grażynę, Agnieszkę i Władysława Juda;
+Mieczysława i Janinę Sputowskich;
+Józefa Szymczaka, Bronisława i Adama Maika oraz Marka Gromnickiego.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Tosi Wojciechowskiej z racji 18 rocz. urodzin;
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Krzysztofa Miksów w 25 rocz. ślubu
/int. od dzieci/.
16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z racji 70 rocz. urodzin, jej
dzieci i wnuków oraz za +Stanisława Kocika w 14 rocz. śmierci,
cr. Kocików i Goździków.

