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XXV NIEDZIELA ZWYK£A

23 wrzeœnia 2018

Niedzielne czytania:
I - Mdr 2,12.17-20; II - Jk 3,16-4,3
Ewangelia (Mk 9,30-37):

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”.
Teoretycznie wierzymy Jezusowi, ale gdy przyjdzie co do
czego, to z ogromną gorliwością walczymy o swoją pozycję,
nawet w Kościele. A może lepiej byłoby tak: ty walcz o sprawy
Boga, a swoje sprawy zostaw Jemu.
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Komunikaty

duszpasterskie

1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego
śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy
przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel
wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy
być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.
2. W sobotę, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po
kolejnej niedzieli, 30 września, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie
zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów,
którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem
namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią.
Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa,
prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.
3. Pamiętajmy w swych modlitwach o ks. Michale w dniu Jego imienin.
4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
• 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też
niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań;
• 26 IX – św. Wawrzyniec Ruiz i Tow. (XVII w.), jest pierwszym świętym Filipińczykiem,
patronem swojej ojczyzny. W gronie męczenników znalazło się także wielu dominikanów.
• 27 IX – św. Wincenty a Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel
Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;
• 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk
swego brata, poganina, patron Czech.
5. W minionym tygodniu starsi uczniowie (kl. VII, VIII i III gim.) uczestniczyli w uroczystość
św. Stanisława Kostki we Mszy św. o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Był to też
ostatni (trzeci!) termin zgłoszenia się do grona kandydatów rozpoczynających dwuletnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci otrzymali Dzienniczki kandydata. O sposobie zapisów i przygotowania do tego sakramentu uczniowie i ich rodzice byli poinformowani podczas wielkopostnych rekolekcji (przez List do Rodziców). O terminach zapisów przypominaliśmy też w INFORMATORZE. Następna okazja będzie za rok! Pozwolenia na przygotowanie się do sakramentu w innej Parafii nie są udzielane.
6. Już po raz dziesiąty 28 września, w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godz. 15.00
na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, a także w innych miejscach publicznych i na
wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W
naszym mieście modlić się będziemy w trzech miejscach: 1. przy pomniku św. Wojciecha (ul.
Bpa. Laubitza), 2. na skwerze przed kościołem św. Mikołaja (ul. Staszica), 3. przy Krzyżu
Tysiąclecia (ul. Kopernika).
7. Młodzież gimnazjalną, licealną i studentów zapraszamy do udziału w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych z okazji święta św. Stanisława Kostki, które odbędzie się w sobotę 29 września we WRZEŚNI. W programie świadectwa, obiad, koncert Zespołu „niemaGOtu” i Eucharystia. Szczegóły wyjazdu na facebooku Regionalnego Duszpasterstwa Młodych. Zgłoszenia
wyłącznie przez formularz elektroniczny do 25 września! (https://tiny.pl/gbf4b). Koszt: 20 zł.
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.

