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XXIV NIEDZIELA ZWYK£A

Niedzielne czytania:
I - Syr 27,30-28,7; II - Rz 14,7-9
Ewangelia (Mt 18,21-35):
Piotr zbliżył się do Jezusa z zapytaniem: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”.
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był
winien dziesięć tysięcy talentów.
Ponieważ nie miał z czego ich
oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego
mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa
upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu
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darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał
jednego ze współsług, który mu był winien sto
denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
«Oddaj, coś winien». Jego współsługa upadł
przed nim i prosili go: «Miej cierpliwość nade
mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz
poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda
długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go
przed siebie i rzekł mu: «Sługo
niegodziwy! Darowałem ci cały
ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem
się nad tobą?». I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu
całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

- Ulituj się nad bratem - mówi Jezus do ciebie. O kogo Mu chodzi?
- Może nie posiadasz dziesięciu tysięcy talentów, ale kilka - na pewno. Czy próbujesz się z nich przed Panem Bogiem rozliczać?
- Boże miłosierdzie jest nieograniczone - z jednym wyjątkiem: powstrzymać je może
moje niemiłosierne serce.

Œw. Stanis³awa Kostki - Patrona M³odzie¿y Polskiej
zapraszamy młodzież
18.09 - poniedziałek - godz. 17.30
- Msza św. o błogosławieństwo
w nowym roku szkolnym

- przyjęcie pisemnej prośby o włączenie do grona
kandydatów od kl. VII i II gimn.(oraz starszych)
- rozdanie Dzienniczków już zgłoszonym
kandydatom do bierzmowania

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy,
że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy
roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć
człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.
2. Jutro, 18 września, w uroczystość św. Stanisława Kostki - Patrona młodzieży, o godz.
17.30 będziemy się modlić o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym dla młodzieży - zapraszamy. Rozpocznie się też dwuletnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Podczas tej Mszy św., młodzież która złożyła pisemną prośbę o przyjęcie do
grona kandydatów (3 lub 22 czerwca) otrzyma Dzienniczek kandydata do bierzmowania. Jeśli są jeszcze gimnazjaliści, którzy nie złożyli pisemną prośbę, będą mogli to
uczynić podczas tej Mszy św. (ostatnia szansa!).
Realizując wskazania nowej instrukcji Episkopatu (patrz INFORMATOR z poprzedniej niedzieli), również uczniowie klas VII szkoły podstawowej, chcący przyjąć sakrament bierzmowania w klasie VIII (tj. w roku szkolnym 2018/19), złożą pisemną
prośbę o przyjęcie do grona kandydatów. Blankiety prośby można odebrać w zakrystii
lub Biurze Parafii.
3. We wtorek, o godz. 7.00, wyjazd naszej trzydniowej parafialnej pielgrzymki-wycieczki „Pomezania, Pogedania i Warmia”.
4. W tym tygodniu patronują nam:
• 20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas
prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze,
którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem;
• 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista;
• 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki
czciciel Eucharystii i Matki Bożej .
5. Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Czy jest to czas rozpoczęty w
imię Boże? Zachęcamy też uczniów do znalezienia miejsca dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. W naszej Parafii jest to
Liturgiczna Służba Ołtarza (zgłoszenia u ks. Michała) i Eucharystyczny Ruch Młodych
(spotkania w poniedziałki o godz. 16.30).
6. KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ zaprasza na wykład Jana Koziorowskiego,
z cyklu: encykliki społeczne Laborem exercens. Spotkanie odbędzie się 19 września o
godz. 17.30.
7. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży oraz Stowarzyszenie Młodzieży WIOSŁO
serdecznie zapraszają na Spotkanie Młodych z okazji wspomnienia św. Stanisława
Kostki, 23 września w Inowrocławiu. W programie spotkania z gośćmi, katechezy,
świadectwa, Eucharystia, gra miejska, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także
koncert zespołu Mate.O Totalne Uwielbienie. Szczegóły na plakatach oraz Facebooku
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

