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23 września 2015 rok.
W Parafii Odpust ku czci św. o. Pio – patrona naszej nowej świątyni. Mszę św.
celebrował Ks. kanonik Stanisław Majkut. Poświęcił On również nowe, piękne boczne
ołtarze oraz Drogę Krzyżową /więcej o nowym wystroju w innym n-rze Inf./. Licznie
zgromadzili się wierni. Procesję ozdobiły panie w pięknych strojach ludowych,
strażacy w eleganckich uniformach, dziewczynki w pelerynkach, ministranci.
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Zazdrość. Zgorszenie
Jan powiedział do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami,
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy; i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami".
Lecz Jezus odrzekł: "Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu
byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka dla ciebie jest powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść
do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie".

Michał jest takim człowiekiem, za którym nie wszyscy przepadają. Jest zawsze
w dobrym humorze i zawsze ma coś pozytywnego do powiedzenia. Jest naturalnym
motywatorem. Podeszłam kiedyś do Michała i spytałam go: "Nie rozumiem. Nie można być
tak pozytywną osobą przez cały czas. Jak ty to robisz?". Michał odpowiedział: "Każdego
ranka, gdy się budzę, mówię sobie - "Michał, masz dzisiaj dwie możliwości - możesz mieć
dobry humor albo zły humor". I wtedy wybieram ten dobry. "Życie polega na wyborach.
Każda sytuacja jest wyborem. Ty wybierasz jak zareagujesz na daną sytuację. Ty
wybierasz, jaki wpływ mają ludzie na twoje samopoczucie. To ty wybierasz bycie
w dobrym albo złym humorze. Mówiąc krótko - to twój wybór, jak wygląda twoje życie".
Skąd w tym człowieku taka siła? Taka radość bycia człowiekiem? Takie zadowolenie
z własnego życia?
"Nakazy Pana są radością serca" – wszyscy przed chwilą śpiewaliśmy te słowa.
Dlaczego nakazy Pana są radością serca? Ponieważ "Prawo Pańskie jest doskonałe
i pokrzepia duszę." Co to znaczy – dla mnie, dla ciebie? To znaczy, że Bóg stworzył dla
każdego z nas takie Prawo, które jest doskonałe.
Co jest tym Prawem? W czym ono się wyraża? Jest ono Miłością – Bogiem samym.
"Będziesz miłował Pana, Boga swojego z całego swego serca, z całej duszy swojej,
a bliźniego swego jak siebie samego" – oto jest doskonałe Prawo, które pokrzepia duszę,
uczy prostaczka mądrości. Powstaje pytanie co z tym Prawem robić? Jak je zachowywać w
życiu codziennym.
Chodzi o to, aby każdego ranka wybierać dobry humor, aby w sytuacjach, które nam
się przytrafiają nie robić z siebie ofiary, ale wyciągnąć z nich coś pozytywnego na
przyszłość, aby komuś, kto ma zły dzień pokazać jasne, radosne, pozytywne strony życia.
A na koniec proszę przeczytać dekalog Jan XXIII /Informator nr 21 z 25 maja 2014 r./

OGŁOSZENIA

1. W środę, 30 września br. będziemy gościli w naszej świątyni symbole Światowych Dni
Młodzieży – krzyż i ikonę Matki Boskiej, od godz. 10:30 do godz. 11:00. Zapraszamy
młodzież szkolną oraz wszystkich wiernych.
2. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik. Wnosi to zmianę godziny
sprawowania Mszy św. popołudniowej w tygodniu i w niedzielę z godziny 18-stej na
17-stą. We wszystkie dni tygodnia Msza św. sprawowana będzie o godzinie 17:00, a po
niej odprawiane będzie nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy wszystkie dzieci
i młodzież oraz dorosłych.
3. W I-szy piątek miesiąca, 2 października br., po nabożeństwie różańcowym, odbędzie się
spotkanie dziecięcego i młodzieżowego KŻR.
4. W sobotę, 3 października br. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka KŻR do Domaniewic.
Wyjazd o godz. 9:00 z Pl. JP II.
5. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę podczas głównej Mszy św. przeznaczone są
na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1081,50 zł.
Bóg zapłać!
DO WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Lenę Dąbrowską, Ignacego Kotynię i Wojciecha Cukier – 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 II.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pani tłumaczy dzieciom, że metale szlachetne, jak złoto i srebro, nie rdzewieją.
- Kto zna jakiś inny metal szlachetny?
Zgłasza się Jaś i mówi:
- Stara miłość.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 28. 09. 2015 r.

wspomnienie św. Wacława, męczennika
7:30 – wolna intencja;
WTOREK, 29. 09. 2015 r.

święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7:30 – wolna intencja;
ŚRODA, 30. 09. 2015 r.

wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 25 listopada 2015 r./:
za + Michalinę i Jana Matyjaszczyków.
CZWARTEK, 01. 10. 2015 r.

wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
17:00 – za + Tadeusza Skonecznego (int. od siostry Krystyny z rodz.).
PIĄTEK, 02. 10. 2015 r.

wspomnienie św. Aniołów Stróżów
16:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź.
17:00 – za + Władysława Woźniaka (int. od teściowej Alicji).
SOBOTA, 03. 10. 2015 r.

Msza św. w Domaniewicach: intencja czcicieli św. o. Pio – o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z naszej Parafii.
17:00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla pp. Magdaleny i Dariusza
z ok. 1 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
NIEDZIELA, 04. 10. 2015 r.

9:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Teresy i Andrzeja z ok. 40 roczn.
zawarcia Sakramentu Małżeństwa;
za + Helenę, Stanisława, Zygmunta, Piotra Bernaciaków, dziadk. Bernaciaków
i Skonecznych;
+ Kazimirę Gromek (int. od wnuczki Agnieszki z rodz.);
+ Stanisławę Rosłaniec (int. od wnuka Sylwka z rodz.);
+ Jana Pijanowskiego (int. od żony i c. Grażyny);
+ Tadeusza Skonecznego (int. od chrześnicy z rodz.);
+ Franciszkę w 3 roczn. śm., Jana, Tadeusza Włodarczyków, Sabinę
i Tadeusza Wójciaków oraz zm. c.r. Adamskich;
+ Lucjana w 25 roczn. śm. i Michalinę Tworskich, Józefa, Zbigniewa
Wojtysiów, Jerzego Giereńczyka;
+ Michalinę, Stanisława i Władysława Goleniów oraz Zofię i Stanisława
Jankowskich, Stanisława Jankowskiego;
+ Wiesława Pawlaka z ok. urodzin (int. od sióstr i braci);
+ Mariannę i Aleksandra Idzikowskich oraz Helenę i Juliana Gwiazdowicz.
12:00 – za + Stefana Rudnickiego (int. od wnuka Rafała z rodz.).
17:00 – za + Stanisława Wójciaka (int. od syna Konrada z rodz.).

