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Święty ojciec Pio
(ur. 25 maja 1887 w Pietrelcinie, zm. 23 września 1968 w San Giovanni Rotondo) –
prezbiter i włoski kapucyn, stygmatyk i święty Kościoła katolickiego.
W roku 1990 ojciec Pio został ogłoszony Sługą Bożym. Było to pierwszym krokiem do
kanonizacji. W 1999 roku, za radą Kongregacji Nauki Wiary, Jan Paweł II ogłosił
ojca Pio błogosławionym, 16 czerwca 2002 roku – świętym.
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MK 9,30-37

Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto
wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni
jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: "O czym to
rozmawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między
sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli kto chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich".
Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".

Ewangelista opisuje wyraźny przykład rozbieżności pomiędzy myślami i drogami
Bożymi a ludzkimi: oto gdy Jezus, zmierzając z Apostołami do Jerozolimy, zapowiada im
czekającą Go tam mękę i krzyż, oni w tym czasie spierają się pomiędzy sobą o to, kto
z nich jest największy.
Czy owa rozbieżność myślenia i postępowania względem Jezusa nie uwidacznia się
niejednokrotnie i w życiu człowieka dzisiaj? Lansowany styl życia zdominowany pogonią
za tym, by więcej mieć i żyć coraz bardziej komfortowo oraz by bardziej być, gdy się
zdobędzie intratne stanowisko, wyższy stopień naukowy, większy prestiż u innych i władzę
nad nimi — może skłaniać człowieka do zazdrości, zawiści i wyzwalać w nim przesadne
ambicje.
W owej pogoni za własną wielkością, jakże cenne jest napomnienie Chrystusa: „Jeśli
kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk
9,35). „Ostatnie” miejsce nie jest tak naprawdę ostatnim, gdyż upodabnia człowieka do
Jezusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się ostatnim, przyjmując śmierć
krzyżową, mimo że taki rodzaj śmierci był zadawany z wielką pogardą i przeznaczony
niewolnikom czy buntownikom. Pójście za Jezusem domaga się od każdego Jego ucznia
tego, by pragnął być ostatnim, by to pragnienie uczynił swym ideałem i z tej racji wyrzekł
się swego niewłaściwego „ja” zdominowanego różnymi namiętnościami, i by umiał
dostrzegać wokół siebie tych, co są uważani za ostatnich, gdyż są słabi, bezbronni, ubodzy,
a czasami zagubieni w życiu.

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 odmawiamy nowennę do św. o. Pio
o duchowe owoce uroczystości odpustowej oraz potrzebne łaski dla Parafian.
Zapraszam wszystkich na sumę odpustową, która zostanie odprawiona w środę
23-go września br. o godzinie 18:00 przez ks. bpa Alojzego Orszulika. Ks. Biskup
poświęci także ołtarze boczne i drogę krzyżową. Zachęcamy wszystkich do udziału
w uroczystości odpustowej i skorzystania z duchowego bogactwa odpustu zupełnego.
Zapraszamy serdecznie władze gminne, radnych parafii oraz dzieci i młodzież z naszej
szkoły wraz z nauczycielami. Zapraszamy też Druhów z OSP oraz Panie w strojach
regionalnych i dziewczęta do udziału w procesji i sypania kwiatów.
2. W sobotę, 3 października br. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka KŻR do Domaniewic.
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie chęci udziału w zakrystii.
3. Od dziś przyjmowane są już intencje mszalne na przyszły rok.
4. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1058,30 zł.
Bóg zapłać!
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Lilianę Pasik, Marcela Wasilewskiego i Kacpra Plewińskiego – ochrzczone dzieci oraz ich
rodziny polecamy modlitwom Parafian.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Tomasz Woźniak, kawaler z par. tutejszej i Ilona Kościołek, panna z par. Podwyższenia
Krzyża w Brzezinach, zapowiedź I.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Mama pyta:
- Jasiu, czy umyłeś zeby?
Jasiu odpowiada:
- Nie. Bo mi sie mydło nie zmieściło do buzi.
Błogosławiony Władysław z Gielniowa, prezbiter
Urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r., umarł 4 maja
1505 r. w Warszawie. Od dziecka był niezwykle wrażliwy
artystycznie, poruszały go do żywego amatorskie teatrzyki
wędrujące po miastach i fascynowała poezja. Z tą ostatnią stykał
się głównie w języku łacińskim, sam natomiast postanowił pisać
po polsku, zanim Mikołaj Rey wypowiedział słynne słowa, „iż
Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Jest Władysław uznawany przez badaczy literatury za pierwszego
polskiego poetę piszącego w ojczystym języku, choć pewnie
dlatego, iż podejmował tematy związane z życiem Zbawiciela, nie
jest tak powszechnie znany i ceniony. Jego poezja pisana jest
niewykształconym jeszcze dobrze językiem polskim, ale cechuje
się równocześnie dużą lirycznością, uczuciowością opisu, w czym
można doszukiwać się odbicia jego wrażliwej natury.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 21. 09. 2015 r.

święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
7:30 – wolna intencja;
nowenna do św. o. Pio.
WTOREK, 22. 09. 2015 r.

7:30 – wolna intencja;
nowenna do św. o. Pio.
ŚRODA, 23. 09. 2015 r.

św. O. Pio z Pietrelciny – odpust parafialny
7:30 – wolna intencja.
17:45 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 18 listopada 2015 r./:
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Alicji z ok. 85 roczn. urodzin;
za + Władysława Sekułę;
+ Władysława Woźniaka (int. od rodz. Gradów);
+ Annę w 1 roczn. śm. i Władysława Skonecznego.
18:00 – Msza św. w intencjach: 1) za Parafian
2) nowennowych.
CZWARTEK, 24. 09. 2015 r.

7:30 – wolna intencja;
PIĄTEK, 25. 09. 2015 r.

wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa
18:00 – za + Helenę Grażynę Pacholczyk (int. od bratowej Janki z rodz.).
SOBOTA, 26. 09. 2015 r.

wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana
18:00 – o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla
Katarzyny z ok. 25 roczn. urodzin.
NIEDZIELA, 27. 09. 2015 r.

9:00 – za + Mariannę i Józefa, Mariana Wójciaków oraz Władysława Włodarczyka.
12:00 – za + Zygmunta i Jadwigę Jabłońskich, dziadk. Jabłońskich i Duchnowskich
oraz Wiesława Duchowskiego.
18:00 – za + Franciszka w 33 roczn. śm. i Helenę Stępniak, Tadeusz Szymczaka
i zm. c.r. Jeziorskich i Stępniaków.
Święci bliźniacy – Kosma i Damian
Żyli w III–IV wieku, w czasach wielkich prześladowań
chrześcijan. Byli lekarzami i należeli do tzw. anargytów
(wrogów pieniądza), którzy dosłownie realizowali zachętę
Jezusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. W efekcie
służyli innym swoimi umiejętnościami, nie przyjmując za to
nigdy żadnego wynagrodzenia. 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.

