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Co słychać u naszej młodzieży?
30 sierpnia byli uczestnikami spotkania młodzieżowego całej diecezji w Żyrardowie
na przystanku w drodze „ Z Rio do Krakowa”. Wzięli udział w eucharystii, której
przewodniczył Ks. bp. A. F. Dziuba i wspólnej zabawie na głównym Placu Żyrardowa.
Był również czas na agapę.
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Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej przypowieści.
Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę,
zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu
posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna». Lecz rolnicy
zobaczywszy syna, mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?" Rzekli Mu:
"Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy
mu będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście
w Piśmie: «Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to
sprawił i jest cudem w naszych oczach»? Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie
wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".
Przypowieść ta jest streszczeniem całej historii zbawienia. Winnica symbolizuje lud Izraela.
Jej właścicielem jest Bóg, jej dzierżawcy to przywódcy ludu, posłańcy to prorocy,
a bestialsko zabity syn to Jezus Chrystus — kamień węgielny, na którym zostanie
wzniesiona nowa budowla, nowy Lud Boży, Kościół. Będą należeć do niego ci wszyscy,
którzy uwierzą Jego słowom.
Jako chrześcijanie cieszymy się tym wielkim przywilejem — łaską wybrania i włączenia
we wspólnotę Kościoła. Musimy jednak być świadomi, że nasze życie w Bożej winnicy,
jaką jest Kościół, powinno przynosić błogosławione owoce: święte życie, sprawiedliwość,
pokój, poszanowanie drugiego człowieka, a więc to wszystko, co stanowi wypełnienie
prawa miłości będącego konstytucją Królestwa Bożego. Jeżeli tak się nie stanie, to
Królestwo Chrystusa zostanie nam zabrane i zmarnujemy tę wielką łaskę, którą wysłużył
dla nas Jezus umierając na krzyżu.

20 września br. wyjechali do Domaniewic na spotkanie wspólnoty oazowej. Byli
uczestnikami eucharystii…

OGŁOSZENIA
1. W sobotę, 11 października br., nabożeństwo różańcowe zostanie odprawione
o godzinie 15:30 z racji na Msze św. ślubne o godzinie 16:00 i 17:00.
2. Będziemy przyjmować intencje na modlitwę wypominkową za zmarłych, jednorazową
i całoroczną, od poniedziałku przyszłego tygodnia (13-go października br.) w kancelarii
parafialnej i w zakrystii. Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych odprawiana
będzie Msza św. przez cały rok w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9:00.
3. Rozpoczęło się przygotowanie dzieci i rodziców do uroczystego przyjęcia
I- szej Komunii św., dlatego proszę, aby dzieci klas drugich brały udział (najlepiej
z rodzicami) w nabożeństwach różańcowych po Mszy św. o godzinie 16-stej.
W dzisiejszą niedzielę, 5 października br. po Mszy św. o godz. 16-stej odbędzie się
spotkanie dzieci przygotowujących się do przyjęcia pierwszej Komunii św. i ich
rodziców.
4. Składam podziękowania Parafianom, którzy pragnęli pozostać anonimowi, za usunięcie
pni i korzeni po świerkach przy plebanii.
5. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wys. 1107,10 zł.
Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Klient, pieniąc się z wściekłości, wpada do sklepu:
- Co za materiał pan mi sprzedał? Krawiec powiada, że to najgorsza tandeta!
- Co tu gadać? – uspokaja go kupiec - pan jest po prostu szczęściarzem. Pan ma tylko trzy
metry tej tandety, a ja pełen magazyn!

… agapy…

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 06. 10. 2014

16:00 – Wolna intencja.
WTOREK, 07. 10. 2014

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
16:00 – Za + Zofię, Stanisława, Mariannę Gierach, zm. z c.r. Gierachów i Gradów.
ŚRODA, 08. 10. 2014

16:00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystiana z ok. 18 roczn. urodzin;
za + Stanisławę i Józefa Skonecznych;
+ Stanisławę Pasik, Władysławę i Władysława Haraśnych, zm. z c.r. Reszków
i Haraśnych;
+ Lecha Głobińskiego (int. od sąsiadów Sochów i Rosłańców);
+ Stanisława Kępa (int. od chrześniaka Henryka z rodz.)
+ Martę Płocką;
+ Tadeusza Grzegorczyka i Stanisławę Filipczak oraz Franciszka
Chojnackiego;
+ Stanisława w 33 roczn. śm., Ewę Gil oraz Helenę Lechowską.
CZWARTEK, 09. 10. 2014

Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka
16:00 - Wolna intencja.
PIĄTEK, 10. 10. 2014

16:00 – Wolna intencja.
SOBOTA, 11. 10. 2014

15:30 – Nabożeństwo różańcowe.
16:00 – Msza św.
17:00 – Ślub: Joanna Miksa i Grzegorz Opulski.
NIEDZIELA 12. 10. 2014

9:00 – Za zmarłych – wypominkowa.
12:00 – Za + Józefa Medel oraz zm. z c.r. Dąbrowskich.
16:00 – Za + Edwarda Szymańskiego i zm. z c.r. Włodarczyków i Szymańskich.

… i konferencji.

