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W ostatnią sobotę września byliśmy uczestnikami Zjazdu Kółek Różańcowych naszej
Diecezji. Naszą chorągiew niosły osoby pięknie wystrojone w stroje ludowe.
Wyróżnialiśmy się w tłumie pielgrzymów. Byliśmy również w Nagawkach
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Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" Oni
rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do
nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.
Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego
opuści człowiek ojca swego matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym
ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im:
"Kto oddala żonę swoją, i bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus
widząc to oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I
biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Warto zwrócić uwagę, że właśnie ten przykład wierności i zaufania do Boga, który
znajdujemy dziś w słowach Pana Jezusa o małżeństwie, jest w jakimś stopniu wzorem
dla wszystkich innych sytuacji, w których człowiek powinien przyjąć i zaakceptować
porządek ustanowiony przez Boga. Sam tekst mówi wprawdzie o małżeństwie, ale
zarazem ukazuje pewną postawę, która ma zdecydowanie szerszy zasięg. Chodzi
przecież o to, że człowiek, nie wiedząc, co go czeka i jak potoczy się jego życie, wyraża
gotowość i pragnienie postępowania tak, jak chce tego Bóg. Rezygnuje z własnej
wygody, oczekiwań czy pragnień i wchodzi na tę drogę, którą wytyczają Boże
przykazania - zgadza się na Boży porządek. Co Bóg dał, człowiek niech z ufnością
przyjmie.

Referat nt. Modlitwy Różańcowej wygłosił Ks. Krzysztof.

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 Rocznicy oraz grających na instrumentach
muzycznych. Każdego dnia są losowane nagrody.
2. Przyjmuję na wspominki za drogich nam zmarłych. Wysokość ofiar tak jak
w zeszłym roku.
3. Do środy włącznie, tj. 10 października br. można zapisywać się na film „Bitwa pod
Wiedniem”. Wyjechalibyśmy do kina w Rawie Maz. w sobotę, tj 13 paźdz. br.
z parkingu JP II w Czerniewicach o godz. 17.05. Koszt 15 zł wpłacone przy zapisie.
4. Można nabywać kalendarze ścienne po 4 zł i znicze rozprowadzane przez Caritas
po 2,5 zł.
5. Dnia 19 października br. /piątek/ planowana jest pielgrzymka do Sokółki gdzie
zdarzył się cud eucharystyczny. W tym miejscu planujemy Mszę św., obiad
i zwiedzanie cerkwii. W drodze powrotnej wstąpimy do Świętej Wody z Górą
Krzyży. Koszt pielgrzymki 90 zł. od osoby. W kosztach jest: przejazd, śniadanie,
obiad, kolacja, herbata, ubezpieczenie. Wyjazd z PL. JP II o g. 4.00. Powrót-22.00.
Zapisy u P. B. Skonecznej, tel. 44 710 46 64 lub tel. kom. 518 37 29 18.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Śp. Franciszka Włodarczyk – pokój jej duszy.
UŚMIECHNIJ SIĘ

O PODPOWIADACZU
Podpowiadacz klasowy
Raz znalazł się w biedzie:
Zapomniał przy tablicy
Sobie podpowiedzieć.

Pielgrzymi przed dworkiem z Grodziska w Nagawkach.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 08. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 8/;
+Zofię, Stanisława i Mariannę Gierachów oraz zm. z rodziny Gradów
i Gierachów.
WTOREK 09. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 9/.
ŚRODA 10. 10. 2012

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Zofii Żelazek w 83 rocz. urodzin.
Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 10/.
+Jerzego Przybyłka /int. od sąsiadów Skonecznych/;
+Jana Żelazka;
+Władysławę i Stefana Wójcików /int. od rodziny Pietrzaków/;
+Mariana Pietrzaka /int. od KŻR o. Pio/;
+Mariannę, Józefa, Danutę, Tadeusza Grzelków i dziadków oraz
Władysławę i Feliksa Kłosów;
+Józefa Skonecznego w 7 rocz. śmierci;
+Franciszkę Włodarczyk /int. od córki Jadwigi z rodziną/;
+Jacka Sygitowicza /int. od rodziców i rodzeństwa z rodzinami/.
CZWARTEK 11. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 11/.
PIĄTEK 12. 10. 2012

16.00 Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 12/.
SOBOTA 13. 10. 2012

16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Henryka Ziętków w 40 rocz.
ślubu /int. od córek z rodzinami/.
Za +Edwarda Szymańskiego /greg. 13/.
NIEDZIELA 14. 10. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian;
+ Edwarda Szymańskiego /greg. 14/;
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Pawła z racji 3 rocz. ślubu
i Weronisi;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Waldemara Plewa z racji 45 rocz.
Ślubu.
16.00 Za +Jadwigę Bonecką.

