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XXIV NIEDZIELA ZWYK£A

Niedzielne czytania:
I - Iz 50,5-9a; II - Jk 2,14-18
Ewangelia (Mk 8,27-35):
Potem 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 Mesjasz.
Wtedy surowo im przykazał, żeby
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć,
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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, zachowa je.

Piotrowi pomyliły się role. Był przecież uczniem, a zamarzyła się mu rola nauczyciela. Czy i tobie nie zdarzyło się przykładać swojej ludzkiej mądrości do nauczania Jezusa? Nie ufaj zwodniczym podszeptom. Bądź dobrym uczniem, który
idzie za radami Mistrza, nawet gdy nie wszystko rozumie. Nie zapominaj o tym, że
On widzi lepiej i dalej niż ty i wie, co jest dla ciebie najlepsze.
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Komunikaty

duszpasterskie

1. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową,
są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te
pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą.
Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest
jedyna droga, by otrzymać niebo.
2. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych
i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o
pokój i zgodę między narodami.
3. Zapraszamy młodzież do wspólnej modlitwy w dniu jej patrona, św. Stanisława
Kostki, we wtorek na Mszy Świętej o godz. 17.30. Kandydaci do bierzmowania, którzy
złożyli pisemną prośbę o ten sakrament w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (19 maja
b.r.) lub na zakończenie roku szkolnego (22 czerwca) otrzymają DZIENNICZKI KANDYDATA DO BIERZMOWANIA. W tym dniu jest też ostatni już (trzeci!) termin
złożenia prośby. Następna okazja będzie za rok! Pozwolenia na przygotowanie się do
sakramentu w innej Parafii nie są udzielane.
3. W środę po wieczornej Nowennie do MBNP na plebanii KATECHEZA DLA
WSZYSTKICH. Tym razem kolejna część cyklu BEDEKER LITURGICZNY: „Gloria,
kolekta” (czas 35 min)..
4. W tym tygodniu patronują nam:
17.09 - św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895) założyciel Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu, arcybiskup metropolita Warszawy, przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji
(20 lat).
18 IX - św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży.
19.09 - św. January (270-305) biskup Benewentu, męczennik.
20 IX - święci Andrzej Kim Tae-gon, Paweł Chong Ha-sang i Towarzysze, męczennicy
Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867.
21 IX - św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.
5. Przeżywając 390 rocznicę powstania Kujawskiej Jerozolimy, Kustosz Kalwarii Pakoskiej zaprasza na odpust ku czci Podwyższenia Krzyża w niedzielę 16 września.
Sumę odpustową od prawi o godz. 12.00 Ks. Abp Wojciech Polak i nada Kalwarii statut
Archidiecezjalnego Sanktuarium Męki Pańskiej. Szczegółowy program odpustu na plakacie.
6. W okresie od 13.08 do 31.12.2018 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
realizuje projekt „TAKSÓWKA DLA SENIORÓW” oferujący bezpłatne usługi transportowe dla mieszkańców Inowrocławia po 70 roku życia. Szczegóły na wywieszce.
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.

