12 WRZEŚNIA– PONIEDZIAŁEK
6:30 + Jan, Józef, Stanisława, Aleksandra,
Ryszard, Zbigniew z rodziny
Chwiszczuków oraz Stanisław Król
7:00 + Jan Każarnowicz – 11 miesiąc po
śmierci oraz zmarli z rodziny
18:00 + Kazimierz Kędzierski – 3 rocznica
śmierci oraz zmarli z rodziny
13 WRZEŚNIA - WTOREK
6:30 + Helena Tomaszewska – miesiąc po
śmierci
7:00 + Jadwiga Walasiewicz – 4 rocznica
śmierci, Mieczysław Walasiewicz
18:00 + Helena Paprocka – 2 rocznica
śmierci
14 WRZEŚNIA - ŚRODA
6:30 + Jerzy Wojciechowski – miesiąc po
śmierci
7:00 + Henryka Kozak – 1 rocznica śmierci
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z Nowenny
15 WRZEŚNIA– CZWARTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Irena, Mieczysław, Andrzej
Romejko i za zmarłych w czyśćcu
cierpiących
18:00 Z okazji urodzin Rafała o
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie, oraz o łaski dla całej
rodziny
16 WRZEŚNIA - PIĄTEK
6:30 + Emilian Januszewski – 20
rocznica śmierci, rodzice z obojga stron
7:00 +Dominik – 29 rocznica śmierci,
Jacek – 26 rocznica śmierci, Stefania
Pomian, Lech Kosk oraz zmarli
z rodziny Kosk i Pomian

18:00 + Alfred – 29 rocznica śmierci,
Wanda, Andrzej, Jolanta, Robert oraz
wszyscy zmarli z rodziny
17 WRZEŚNIA – SOBOTA
6:30 + Irena Jankun – 12 rocznica śmierci,
rodzice z obojga stron
7:00 + Bolesław Auchim – 11 rocznica
śmierci
16:30 Ślub: Marlena Korshenrich i Piotr
Sadowski
18:00 + Tadeusz Brzoza – 25 rocznica
śmierci, jego ojciec Czesław oraz
Mikołaj i Józefa z rodziny Cip
18 WRZEŚNIA- XXV Niedziela Zwykła
7:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże,
dary Ducha Świętego dla Weroniki
i Edwarda
8:30 W intencji Teresy Głusiec o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
Najświętszej na dalsze lata życia oraz o
Boże zbawienie
10:00 + Stefan Dziuba – 9 rocznica
śmierci, jego rodzice: Stanisław i Feliksa
oraz Maria, Piotr, Stefan, Stanisław i Jerzy
z rodziny Popowicz
11:30 + Alicja, Irena, Adam oraz zmarli
z rodziny
13:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie,
opiekę Matki Najświętszej dla Wspólnoty
Krwi Chrystusa, ich rodzin oraz za naszą
parafię i Ojczyznę
18:00 + Zofia – 15 rocznica śmierci,
Stefan i Marian Kwaśny oraz Maria i Jan
Liwak i Ryszard Jabłoński
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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 15, 1-10
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników
i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was,
gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie,
bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów
i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta,
mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła,
nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam
drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje
u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca».

WIELKA RADOŚĆ PANA BOGA
Dzisiejsza Ewangelia obfituje w przykłady, które
pokazują, że bez względu na to, jak „narozrabialiśmy
w życiu”, wciąż mamy szansę, że Bóg nas odnajdzie i,
jak niedoszłemu topielcowi, rzuci do głębokiej wody
koło ratunkowe. Gdy wsłuchujemy się w słowa Pana
Jezusa odnoszące się do nawracających się
grzeszników, to zawsze przebija z nich myśl
o przebaczeniu opartym na miłości. Wielka jest radość pasterza, który odnalazł tę
jedną zagubioną owcę. Podobnie czyni kobieta, która odnalazła drachmę, oraz
miłosierny ojciec, do którego powrócił syn po długiej tułaczce. Oblicze Pana Boga
nie jest zakryte i dostępne jedynie dla wąskiej grupy wybranych osób. Bóg jest
bezgranicznie miłosierny, a co za tym idzie, każdy człowiek, nawet największy
grzesznik, gdy tylko zachce się nawrócić, będzie mógł Go zobaczyć. Jako ludzie
grzeszni doświadczamy w życiu różnych słabości, zranień i upadków. Czasem to
my jesteśmy tymi, którzy ranią i krzywdzą. Ale bywa i tak, że stajemy się ofiarami
zła i grzechu, któremu ulegli inni ludzie. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię,
bez względu na to, po której stronie się znaleźliśmy – czy jesteśmy tą zagubioną
owcą, czy też jedną ze stada, która pozostała wierna pasterzowi – otwórzmy nasze
serca na Boże miłosierdzie. Przyjmujmy je tak, jak uczynił to marnotrawny syn.
Prośmy Ojca o darowanie naszych win i powracajmy do Niego, nawet czyniąc to
wielokrotnie. Bądźmy jednocześnie tymi, którzy jak miłosierny ojciec potrafią
przebaczyć i przyjąć zagubionego i żałującego za swoje grzechy człowieka.
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Taca: Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczamy na remont kościoła we
Florczakach, który został zniszczony przez pożar.
1. W ubiegłym tygodniu odeszła do wieczności Helena Piotrowska. Módlmy się w
intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy - wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…
2. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu
Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy
i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego
przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty
i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie kapłani służą
posługą w konfesjonale.
3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz
szósty już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za
młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców.
Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy
zobowiązani do troski o nie.
4. W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego
upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia
świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są
znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne
czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie
szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
5. Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę.
Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie,
o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie
wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego
z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
6. W sobotę, w przeddzień uroczystości świętego Stanisława Kostki, zakonnika,
patrona młodzieży, serdecznie zapraszamy młodzież, podobnie jak w ubiegłe
lata, na uroczystości do Karolewa. Zbiórka w sobotę o godz. 9:00 przy naszym
kościele, skąd wspólnie z nauczycielami religii przejdziemy do Karolewa
na uroczystą Mszę świętą.

