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MATKA BOŻA BOLESNA

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej
Bolesnej, należy wymienić: Siedmiu Założycieli zakonu Serwitów (w. XIII), św.
Bernardyna (+ 1444), naszego bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od
Krzyża, założyciela Pasjonistów (+1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie nawet
imię obrał zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860). Boleść Maryi opiewa
średniowieczny hymn Stabat Mater i polskie nabożeństwo wielkopostne Gorzkie Żale.
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Radość z nawrócenia grzesznika
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi".
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: "Któż z was, gdy ma sto owiec, a
zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za
zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do
domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem
owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z
jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę,
którą zgubiłam». Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z
jednego grzesznika, który się nawraca".
Ja – bluźnierca, prześladowca i oszczerca, pierwszy spośród grzeszników. Człowiek
o twardym karku, który bardzo szybko odwrócił się od drogi, którą mu ukazał Pan.
To moja historia: historia zagubionej owcy, która oddaliła się od pozostałych
dziewięćdziesięciu dziewięciu.
Moje życie warte jednej zagubionej drachmy, gdy w ręku pozostaje jeszcze dziewięć
monet.
Ale dzięki składam Temu, który uznał mnie za godnego wiary w Jego Miłosierdzie.
Wbrew wszystkim i wszystkiemu. Temu, który ponad miarę obficie dotknął mnie
swoją miłością.
To także ty, twoja historia. Tylko nie gorsz się sobą, nie gorsz się celnikiem. Ale nie
gorsz się także świętym oburzeniem uczonego w Piśmie i faryzeusza. Bo nawet wtedy,
kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w domu, blisko Ojca, potrafimy być banitami na
własne życzenie.
Dlatego wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Czujemy potrzebę, by nas
poszukiwano i odnajdywano, przygarniano i przyjmowano.
A zatem Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i
chwała na wieki wieków! Bo On przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

Nowenna do św. Ojca Pio
Dzień I
Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś ,że Opatrzność Boża "mieszając radość
ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu;
że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga", wstawiaj się za
mną, abym w mojej trudnej sprawie ..., którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą
Jego wolę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

OGŁOSZENIA
1. Dnia 12 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. Szczegółowe dane
w nast. Informatorze.
2. Za tydzień w niedzielę, tj. 22 września br. zapraszam na spotkanie po Mszy św.
o g. 9.00 młodzież przygotowującą się do Sakr. Bierzmowania.
3. Zapraszam wszystkich Parafian łącznie z asystą procesyjną na nowy odpust
św. o. Pio dn. 23 września 2013 r. o godz. 12.00. Zachęcamy wiernych do trwania na
nowennie /przez 9 kolejnych dni/ ze św. Ojcem Pio. Teksty nowenny na str. Infor.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Gabriela Wojciechowskiego - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary,
prawdy i miłości.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Daniel Kaczmarek, kaw. z par. tutejszej i Marta Kuźba, panna z Tomaszowa Maz.;
Piotr Michalak, kaw z Warszawy i Ewelina Pietrzak, panna z par. tutejszej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Żona pyta męża
- Co będziesz dzisiaj robił?
- Dzisiaj nic nie będę robił.
- Przecież wczoraj nic nie robiłeś?!
- Ale nie skończyłem.

/Cd/ Nowenna do św. Ojca Pio
Dzień II
Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za
najszczęśliwszych, gdy "staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga
Człowieka", by "wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga".
Ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w
mojej intencji..., którą ci przedkładam.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień III
Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano
Cyrenejczyka, wierzyłeś, że "Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą",
módl się za mnie w moich trudnościach... i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w
dobrym.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień IV
Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je
"jako los wybranych dusz" i "dar prowadzący do zbawienia", wstawiaj się za mną
u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień V
Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykła zjednoczenie z Panem wlewałeś w
serca wątpiących nadzieję, "że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany", że z
cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy "budzi się nadzieja", bądź ze
mną w moim doświadczeniu..., abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu…

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 16. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
WTOREK 17. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
ŚRODA 18. 09. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Stanisławę Skoneczną /int. od wnuczki Martynki z rodziną/;
+Wiesławę Gierach /greg/;
+Piotra Szubę /int. od rodziny Ziółkowskich/;
+Genowefę Michałowską /int. popogrzebowa/;
+Jana Golenia w 16 rocz. śmierci i rodziców.
CZWARTEK 19. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
PIĄTEK 20. 09. 2013

18.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
SOBOTA 21. 09. 2013

16.00 Ślub – Marlena Adamska i Sylwester Jaciubek;
17.00 Ślub – Magdalena Bodera i Szymon Pacocha;
18.00 Ślub – Ewa Wojciechowska i Krzysztof Melon.
19.00 Za +Wiesławę Gierach /greg./.
NIEDZIELA 22. 09. 2013

9.00 Za +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz cr. Olczaków i Kolbusów;
+Tadeusza Kąckiego w 9 rocz. śmierci oraz cr. Kąckich i Kwiatkowskich;
+Wiesławę Gierach /greg./.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Tomasza z racji 15 rocz. ślubu
i ich dzieci.
18.00 Za +Krystynę w 4 rocz. śmierci, Jana i Grzegorza Domańskich.
/Cd/ Nowenna do św. Ojca Pio
Dzień VI
Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze,
wiedziałeś, że "gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i
nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się
do nieba", bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień VII
Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością
proszących o pomoc zapewniłeś, że "otrzymają od Boga łaskę świętej
wytrwałości", módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień VIII
Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w
ludzkich sercach przekonanie, ze Bóg "nie może odrzucić szczerego pragnienia
miłowania Go", w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w
niebie dar..., o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Dzień IX
Święty Ojcze Pio, Maryja była ci "Matką najmilszą", Ją wysławiałeś "najbardziej
spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi", przez twoje oddanie Bożej
Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie...
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

