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Święty ojciec Pio – patron naszego nowego kościoła
ur. 25 maja 1887 w Pietrelcinie, zm. 23 września 1968 w San Giovanni Rotondo.
Prawie całe swoje życie zakonne spędził w jednym klasztorze San Giovanni Rotundo. Jego
zakonne i kapłańskie życie upływało pomiędzy ołtarzem, konfesjonałem i celą. Ojciec Pio
miał łaskę przenikania wnętrza człowieka, łaskę uzdrawiania, załatwiania spraw na
odległość czy dar bilokacji. Był także bardzo wrażliwy na los ludzi ciężko chorych. To dla
nich z pomocą wielu hojnych dobrodziejów wybudował duży, nowoczesny szpital "Dom
ulgi w cierpieniu", który do dzisiaj służy setkom cierpiących na różne schorzenia.
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Przypowieść o robotnikach w winnicy
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli.
Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu
stoicie cały dzień bezczynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im:
«Idźcie i wy do winnicy».
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj robotników
i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli najęci około
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili
ciężar dnia i spiekoty».
Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak
tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja
jestem dobry?» Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

W tej przypowieści mamy przykład, jak gospodarz potraktował jednakowo
sprawiedliwie – zarówno tych, którzy w pocie czoła i spiekocie pracowali od rana do
wieczora, jak i tych, którzy ledwo zdążyli rozpocząć pracę. Słuszny więc był zarzut
i oburzenie tych zmęczonych i przepracowanych robotników, którzy nie mieli czasu się
lenić. To oni wykonali całą pracę i musiała ich mocno boleć owa "dobroć" gospodarza,
który nie uwzględnił wkładu pracy. Tak ma się sprawa z czysto ludzkiego punktu widzenia.
Ale punkt widzenia Boga jest inny. I to wcale nie znaczy, że niesprawiedliwy. Bóg nie
liczy naszych zasług według czasu; ani lat, ani dni, ani godzin. Bóg nagradza każdego, kto
służy Mu dobrowolnie i z miłością, bez jakiegokolwiek przymusu. Każdemu daje szansę
nawrócenia, obojętnie, czy w młodości, czy w sędziwym wieku. Nie ulegnie wpływom
żadnej opinii. Jest kochający i sprawiedliwy. Wie o naszych trudnościach, zna „ciężar dnia
i spiekoty”, jest Bogiem wiernym i z Jego strony nie zabraknie nam łask potrzebnych do
wytrwania i szczęśliwej odpowiedzi na nasze życiowe powołanie. Bóg nikomu, nigdy nie
wyrządza krzywdy. Wszystko otrzymujemy jako dar i za wszystko powinniśmy Mu
nieustannie dziękować.

OGŁOSZENIA
1. W ramach przygotowań do odpustu parafialnego 23 września br. we wspomnienie
liturgiczne św. o. Pio w dniach od 14-go do 22-go po Mszy św. wieczornej odmawiamy
nowennę o. Pio o duchowe owoce uroczystości odpustowej. Suma odpustowa
odprawiona zostanie 23-go września, wtorek o godzinie 12:00 przez Ks. bpa Rafała
Markowskiego z Archidiecezji Warszawskiej. Zachęcamy wszystkich do udziału
w uroczystości odpustowej i skorzystania z duchowego bogactwa odpustu zupełnego.
Zapraszam serdecznie władze gminne, radnych parafii oraz dzieci i młodzież z naszej
szkoły z dyrekcją i wychowawcami.
2. Zapraszamy Druhów z OSP oraz Panie w strojach regionalnych i dziewczęta do udziału
w procesji i sypania kwiatów.
3. W sobotę 27 września br. wyjazd KŻR do Domaniewic na diecezjalne spotkanie
o godz. 8:00 z parkingu przed kościołem. Planowany powrót 16:30.
4. Dziękujemy firmie Państwa Wysockich, budującej domy „Domikon” z Czerniewic za
powtórne użyczenie materiałów do remontu budynku plebanii. Bóg zapłać!
5. Składamy podziękowanie wszystkim osobom, które w sobotę uporządkowały teren
wokół kościoła przed odpustem.
6. Dziękujemy bardzo Panu Stanisławowi i Panu Bogdanowi za położenie kamienia
dekoracyjnego w prezbiterium kościoła oraz Paniom z parafialnej Caritas za posprzątanie
całego kościoła po zakończeniu prac. Prace trwały prawie trzy dni. Serdeczne Bóg zapłać!
7. Kuria diecezjalna udzieliła nam pożyczki w kwocie 25 tys. bez oprocentowania do końca
lutego 2015 r. na naprawę i ocieplenie dachu plebanii.
8. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1296,20 zł.
Bóg zapłać!

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

ś.p. Anna Skoneczna - polecamy ją modlitwie wspólnoty parafialnej.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi:
- Mamo! Mamo!
- Słucham synku.
- Nauczyłem się liczyć do 10.
- To policz.
Jasiu liczy:
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Mama mówi:
- Jasiu, a gdzie jedynka?
Jasiu na to:
- W dzienniczku.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 22. 09. 2014

18:00 - Wolna intencja.
WTOREK 23. 09. 2014

Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, odpust parafialny
12:00 - Suma odpustowa za Parafian (procesja)
18:00 - Za + Władysława Sekułę (int. od wnuczki Kasi z mężem).
ŚRODA 24. 09. 2014

18:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Józefę i Michała Rybaków; Janinę i Wacława Andrzejewskich; Mariana
Klimczaka oraz Sabinę Płocką;
+ Sylwestra z ok. 17 roczn. śm, zm. z c.r. Musików, rodziców Męcinów,
Reginę i Stanisława Budziejewskich.
CZWARTEK 25. 09. 2014

Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
18:00 - Wolna intencja.
PIĄTEK 26. 09. 2014

Wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana
18:00 – Za + Władysława Sekułę (int. od córki Renaty z synami).
SOBOTA 27. 09. 2014

Wspomnienie św.Wincentego á Paulo
18:00 – Za + Wacława Andrzejewskiego, zm. z c.r. Andrzejewskich i Matysiaków.
NIEDZIELA 28. 09. 2014

9:00 - Za + Michała i Stanisławę Bogusławskich, Janinę i zm. z c.r. Duczków oraz Jana
Więckowskiego.
12:00 - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Floriana z okazji
1 roczn. urodzin.
18:00 – Za + Wacława Rosłaniec.

Święci bliźniacy – Kosma i Damian
Żyli w III–IV wieku, w czasach wielkich prześladowań chrześcijan. Byli lekarzami i
należeli do tzw. anargytów (z greckiego anargyroi, wrogowie pieniądza), którzy dosłownie
realizowali zachętę Jezusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W efekcie służyli
innym swoimi umiejętnościami, nie przyjmując za to nigdy żadnego wynagrodzenia.
Kosma i Damian byli na tyle dobrymi lekarzami, że ich sława szybko się rozniosła. Nie
tylko z powodu ich zdolności, ale dlatego, że jako „wrogowie pieniądza” troszczyli się w
równym stopniu o wszystkich. A że biedni byli wówczas najbardziej pozbawieni opieki
medycznej, Kosma i Damian zajęli się szczególnie nimi. Widząc ich pracę i świadectwo,
wielu chorych nawracało się na chrześcijaństwo. Bracia lekarze zginęli męczeńsko około
300 r. w Cyrze /Azja Mniejsza/. Tam też znajduje się ich grób, świadek wielu cudów i
uzdrowień. Dziś Kosma i Damian są zarówno patronami lekarzy, jak i szczegółowo:
aptekarzy, farmaceutów, chirurgów, dentystów i nawet wydziałów medycznych. I trzeba
przyznać: na trudne czasy w służbie zdrowia Kosma i Damian patronami są idealnymi.

