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Święty Stanisław Kostka,
patron Polski, zakonnik, ur. w grudniu 1550 w Rostkowie koło Przasnysza, zm. 15 sierpnia
1568 w Rzymie. Jest też patronem studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek jezuickich,
alumnów, polskiej młodzieży, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czym może
zaimponować współczesnej młodzieży? Może najbardziej swoim świętym
nieposłuszeństwem wobec ojca. Ale nie był to ślepy bunt. Wiedział, czego chce, miał jasną
wizję swojego miejsca na ziemi. Ideał umiał przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie
zrażając się trudnościami. Był sobą, wybrał Boga. To jest świętość.
/na zdj. rzeźba św. Stanisława Kostki w kościele św. Andrzeja w Rzymie/.
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Zapowiedź męki Chrystusa
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał
uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?"
Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego
z proroków".
On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem". Wtedy surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie".
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu
Mnie i Ewangelii, ten je zachowa".

Jezus zadaje uczniom pytanie: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Czy Jezusem
powoduje ciekawość? Próżność? Jakaś doza narcyzmu? Nie! Tego Mu nie zarzucimy. Nie
ma podstaw. Niepewność siebie? Jakaś wewnętrzna słabość? Jeszcze niepełna moc? Był
przecież podobny do nas we wszystkim. Poszukiwał siebie, jak człowiek ciągle pytał, kim
jest. Potrzebował ludzkiego odzewu, potwierdzenia, wsparcia? Może. A może po prostu
sprawdzał, czy jest rozumiany. On i Jego przesłanie. Czy jest wyrazisty, czy Jego życie
przynosi zamierzony owoc? Niestety, nie wydaje owocu. Niestety, nie jest rozumiany. Jedni
uważają Go „za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. To
musiała być trudna chwila.
Jezus to samo pytanie kieruje do uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Tak
bardzo potrzebował zrozumienia? Przynajmniej wśród najbliższych, przyjaciół, towarzyszy
życia? Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”.
Uff, ulga. Przynajmniej ktoś rozumie. Jednak rozumienie uczniów okazuje się
dziwne. Piotr, choć powiedział, co powiedział, to jednak całkowicie tego nie rozumiał.
Najpierw bowiem rzekł „Ty jesteś Mesjaszem”, a zaraz potem zaczął upominać Jezusa:
„Nigdy to na Ciebie nie przyjdzie”.
Jednak nie rozumieją. Nawet najbliżsi. Gorzko być nierozumianym przez przyjaciół.
A może to normalne i po prostu należy się pogodzić, że każdy z nas niesie jakąś swoją
tajemnicę, swój los, niemożliwy do zrozumienia dla innych.

OGŁOSZENIA

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców w ramach piątego już Tygodnia Wychowania pod hasłem
„Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Zachęcam wszystkich do wspólnej
modlitwy i refleksji nad jednym z najważniejszych zadań człowieka jakim jest
wychowywanie drugiego człowieka. Zachęcam i zapraszam wszystkich uczniów
i nauczycieli oraz rodziców do wspólnej modlitwy w czasie Mszy św. w święto patrona
polskiej młodzieży św. Stanisława Kostki w piątek, 18 września br. o godz. 18-stej.
2. W sobotę 19 września br. o 7:30 Msza i spotkanie dla członków wszystkich
parafialnych KŻR, a o godzinie 9:00 spotkanie wszystkich ministrantów.
3. W ramach przygotowań do odpustu parafialnego przypadającego 23 września
br.
we wspomnienie liturgiczne św. o. Pio w dniach od 14-go do 22-go po
Mszy
św. będziemy odmawiać nowennę do św. o. Pio o duchowe owoce
uroczystości
odpustowej i potrzebne łaski dla Parafian. Suma odpustowa odprawiona zostanie 23 - go
września br., w środę o godzinie 18:00 przez ks. bpa Alojzego Orszulika. 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 wraz z nauczycielami.
4. Zapraszamy Druhów z OSP oraz Panie w strojach regionalnych i dziewczęta do udziału
w procesji i sypania kwiatów.
5. Planowana na 15 września br. jednodniowa pielgrzymka parafialna na Jasną Górę oraz
do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin nie odbędzie się z racji na
zbyt małą liczbę zainteresowanych.
6. Do 15 września br. przy okazji uiszczania podatków można u Radnych składać ofiary
na inwestycje parafialne.
7. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1227,00 zł
i 1 Eur. Bóg zapłać!
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Antoninę Wasiak i Olgę Godala – ochrzczone dzieci oraz ich rodziny polecamy
modlitwom Parafian.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Michał Pasik, kawaler z par. tutejszej i Marzena Justyna Kowalska, panna
z par. Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach, zapowiedź III.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Siedzi baca na przyzbie; podchodzi turysta i pyta:
- Co robicie baco?
- A tak se siedze i mysle.
- A to wy zawsze tak?
- Nie, ino jak mom czas.
- A jak nie macie czasu?
- To se ino siedze.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 14. 09. 2015 r.

święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:30 – wolna intencja;
nowenna do św. o..Pio.
WTOREK, 15. 09. 2015 r.

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
7:30 – wolna intencja;
nowenna do św. o..Pio.
ŚRODA, 16. 09. 2015 r.

wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, bpa
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 11 listopada 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Patryka z ok. 18 roczn. urodzin;
za + Jana Golenia z ok. 18 roczn. śm. i Andrzeja Golenia;
+ Edwarda Szymańskiego i rodz. Szymańskich;
nowenna do św. o..Pio.
CZWARTEK, 17. 09. 2015 r.

7:30 – wolna intencja;
nowenna do św. o..Pio.
PIĄTEK, 18. 09. 2015 r.

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
18:00 – za + Janinę Skoneczną (int. od brata Grzegorza z rodz.);
nowenna do św. o..Pio.
SOBOTA, 19. 09. 2015 r.

7:30 – Msza św. dla parafialnych Kół Żywego Różańca
18:00 – za + Tadeusza Kąckiego, rodz. Kąckich i Kwiatkowskich (int. od żony);
nowenna do św. o.Pio.
NIEDZIELA, 20. 09. 2015 r.

9:00 – za + Andrzeja Matysiaka (int. od Karola z rodziną);
+ Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków, zm. c.r. Olczaków i Kolbusów;
+ Józefę i Michała Rybaków oraz Sabinę Płocką;
+ Mieczysława Madańskiego w 15 roczn. śm. i zm. c.r. Madańskich;
+ Czesława Jańskiego w 6 roczn. śm., Cecylię, Kazimierza, Andrzeja Jańskich
i Stanisława Patyka;
+ Kazimierę Gromek (int. od c. Zofii z rodz.);
+ Zbigniewa Musika (int. od s. Janiny z synami);
+ Stanisławę Rosłaniec (int. od c. Haliny z rodz.);
+ Władysława Woźniaka (int. od żołnierzy i pracowników VII Dyw.
Lotniczego z Glinnika);
+ Jana Pijanowskiego (int. od siostry Zofii z rodz.);
+ Genowefę, Jana Bernaciaków, Józefa, Walerię i Jana Badowskich;
+ Tadeusza Skonecznego (int. od rodz. Czapników).
12:00 – za + Wacława Rosłaniec (int. od żony z dziećmi);
nowenna do św. o.Pio.
18:00 – o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Sylwii i Damiana
Kaczmarczyków z ok. 5 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

