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Na stronach Informatora wspomnienia z pielgrzymki do Zakopanego, która odbyła się
16 – 17 sierpnia br. Na pierwszym zdj.: rozpoczynamy spływ po Dunajcu, str. 2 –
przed Sanktuarium MB Częstochowskiej na Bachledówce i MB Fatimskiej na
Krzeptówkach.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 34 – 25 SIERPNIA 2013r.
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Łk 13, 22-30

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz
ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"
On rzekł do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam!»;
lecz On wam powie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież
jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze:
«Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy
dopuszczający się niesprawiedliwości». Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a
siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa
i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są
pierwsi, którzy będą ostatnimi".
Dzisiejsza liturgia, wprawdzie dyskretnie, ale ponownie podejmuje temat drogi do
Nieba, czyli "sposobu" w jaki możemy i powinniśmy się tam dostać.
W igrzyskach sportowych bez większych problemów można wskazać, kto jest
pierwszy, a kto ostatni. Musimy jednak pamiętać, że są takie igrzyska, w których
uczestniczy ponad miliard zawodników! Są to "igrzyska duchowe", w których
uczestniczą mieszkańcy wszystkich "narodów i języków".
Będąc chrześcijaninem, jestem "zawodnikiem igrzysk duchowych". Skoro doba ma 96
kwadransów, to ile z nich poświęcam na mój kontakt z Bogiem? Czy ja w ogóle walczę
o Niebo?
W dzisiejszej Ewangelii Jezus stara się nam uświadomić, że zdobycie nagrody życia
wiecznego jest sprawą poważną i wymaga wysiłku ze strony człowieka. Wysiłku
systematycznego i być może większego niż podziwiany przez wielu wysiłek sportowy.
Pamiętajmy, że Nieba nie zdobywa się przy okazji, o nie trzeba świadomie zabiegać,
dużo wytrwalej i być może ofiarniej niż o medale olimpijskie.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam dzieci i młodzież do Sakr. Pojednania 31 sierpnia br. od godz. 17.00
z racji rozpoczynającego się roku szkolnego. Będzie w tym czasie wystawiony
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i okazja do adoracji.
2. Przyjmujemy intencje mszalne na 2014 rok.
3. Przypominam, że za tydzień nie ma wieczornej Mszy św.
4. Składam „Bóg zapłać”za ofiary na tacę tzw. „inwestycyjną”.
5. Program uroczystości dożynkowych:
10.45 – Zbiórka korowodów dożynkowych na Pl. JP II;
11.00 – Msza św.;
12.30 – Przemarsz korowodów dożynkowych do parku;
12.45 – Powitanie gości i wręczenie chleba dożynkowego;
13.00 – Wystąpienia okolicznościowe;
13.15 – Występy KGW i wręczanie wieńców dożynkowych;
15.20 – ANGELS – zespół dziecięcy;
15.30 – TEENS – zespół z Gm. Ośrodka Kultury;
15.45 – WITOLD MATULKA;
17.30 – AXIS BAND;
19.30 – Zabawa taneczna.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Łukasz Szewczyk - kawaler i Marta Malczewska - panna, oboje z par. tutejszej;
Paweł Dąbrowski - kawaler i Marlena Duda – panna, oboje z par. tutejszej;
Szymon Pacocha – kawaler i Magdalena Bodera – panna, oboje z par. tutejszej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Wpada policjant do cukierni i mówi:
- Poproszę tort!
- Pokroić na sześć kawałków, czy na dwanaście?
- Na sześć, bo dwunastu nie zjemy...

Pielgrzymi zażywają kąpieli w Białym Dunajcu. Prawdopodobnie to świetny
hydromasaż.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26. 08. 2013

………
WTOREK 27. 08. 2013

………
ŚRODA 28. 08. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnuczka Bartłomieja
w 12 rocz. urodzin /int. od babci Zosi/.
Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz Genowefę Michałowską /int. od
brata Mieczysława z rodziną/;
+Andrzeja Pawlaka /int. od Paraf. Zespołu „Caritas”/;
+Stanisławę Skoneczną /int. od Koła Żywego Róż. z Dąbrówki/;
+Ryszarda Sygitowicza /int. od sąsiadki Sochy/;
+Piotra Szubę /int. od brata Dariusza z rodziną/.
CZWARTEK 29. 08. 2013

9.00 Za +Czesława Dąbrowskiego /int. od koleżanek żony z pracy/.
18.00 Za +Mariana Pietrzaka w 1 rocz. śmierci.
PIĄTEK 30. 08. 2013

……….
SOBOTA 31. 08. 2013

17.00 Spowiedź.
18.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików oraz cr. Musików.
NIEDZIELA 01. 09. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Szadkowskiej z racji
80 rocz. urodzin.
Za +Władysławę i Stefana Wójcik oraz dziadków Pałągiewiczów i Wójcików;
+Stefana Szadkowskiego, dziadków Kępów i Goleniów;
+Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich oraz Mariannę Nowicką;
+dziadków Sochów, Suskich i Jana Suskiego;
+Ryszarda Sygitowicza /int. od kolegów i koleżanek z Annopola Dużego/;
+Edwarda Piotrowskiego /int. od cioci Marysi z rodziną/;
+Wiesławę Gierach /greg.1/;
+Piotra Szubę /int. od kolegów z Annopola/;
+Stefana Marcjanika, cr. Marcjaników i Rybaków.
12.00 W int. Rolników.

Na zdj. pani Stanisława /pierwsza z lewej/ i jej dom, w którym nocowaliśmy.

