Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha
sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. (Ps 146).
Uzupełnij: 1. To słowo ogłoszono wam jako Dobrą … 2. Gdybyście mieli wiarę
jak … gorczycy 3. „Wyrwij się z … i przesadź się w morze”. 4. Wtedy nawet ta morwa
byłaby wam … 5. Pan zachęca … z nas, by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze.
6. „… mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi”. 7. Słudzy nieużyteczni ... 8. „Czy [Pan]
dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu …”?. 9. „Wiara przeprowadza nas przez
sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i … którym się buntujemy”?. 10. Tak mówcie
i wy, gdy uczynicie … co wam polecono. 11. wykonaliśmy to, co … wykonać.
12. Słowo Pana trwa na …
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Jan Paweł II. Kulejący biały
anioł, podparty na lasce. Jednak moc człowieka, zdawałoby się tak słabego, ma
oparcie we wszechmocy Boga. W czasie jego pontyfikatu upadł radziecki
komunizm, a wydawał się silniejszy od tysięcy drzew z korzeniami. – Być słabym
w oczach ludzi, ale zaufać wszechmocy Boga i opierać się na Bożym
miłosierdziu – to prawdziwa wielkość i moc.
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* Jak wielu chce kochać tylko z wzajemnością. Myślę, że zawsze chodzi

po świecie taki specjalny Anioł Stróż, który zbiera to, co pozostaje
po nieodwzajemnionych uczuciach (jak apostołowie zbierali ułomki chleba
na pustyni). Zbiera listy serdeczne, na które nie było odpowiedzi, telefony, które
zamilkły, rzucone do kąta małe śmieszne pamiątki, które były wzruszeniem, rany
po śmiechu, to, co wydawało się już na zawsze. Jeśli kochamy bezinteresownie
– kochamy samego Pana Boga [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005,s.261-262].
KALENDARIUM: - 07 X – pt. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej W Różańcu rozważamy tajemnice życia Chrystusa i uczymy się otwarcia się na Boga na
wzór Matki Bożej. Dzięki temu możemy stawać się świadkami Ewangelii. Różaniec jest
także modlitwą miłosierdzia, którą ogarniamy różne osoby i rozmaite ludzkie sprawy.
[z: M. Durnowska, „Oremus” X 2002, s. 31].
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Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. (1 P 1,25)
Łk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem
i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który
orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie
powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem
i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał
to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy
wykonać.
Nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: Oto ucisk i przemoc... Krzywda mi się dzieje,
a Ty nie odpowiadasz. Pan zachęca proroka, ale też każdego z nas, by w obliczu
cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Nim całą nadzieję. Dla tego, kto wierzy, naprawdę
nie ma nic niemożliwego: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście
tej górze: «przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”. Wiara przeprowadza nas
przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym się buntujemy. Kiedy
przechodzimy je z Bogiem, w zawierzeniu Jemu, nie tylko nas nie zabijają, ale ostatecznie
prowadzą nas do pełni życia, która jest w Chrystusie zmartwychwstałym. [B. Paszkiewicz,
„Oremus” X 2007, s. 32].

Papież Franciszek – … W październiku, który jest w sposób szczególny
poświęcony misjom, myślimy o wielu misjonarzach, ludziach, którzy aby nieść
Ewangelię, przezwyciężyli przeszkody wszelkiego rodzaju, naprawdę oddali życie;
jak mówi św. Paweł do Tymoteusza: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana
naszego ani mnie, Jego więźnia…” (2 Tm 1, 8). Jednak to dotyczy nas wszystkich, każdy
z nas w codziennym swoim życiu może dać świadectwo Chrystusowi, z mocą Bożą,
z mocą wiary … - A w jaki sposób czerpiemy tę moc? Czerpiemy ją od Boga na modlitwie.
Modlitwa jest oddechem wiary: w relacji zaufania, miłości, nie może brakować dialogu,
a modlitwa jest dialogiem duszy z Bogiem. Październik jest także miesiącem Różańca
Świętego, a w tą pierwszą niedzielę istnieje tradycja odmawiania supliki
do Najświętszej Maryi Panny z Pompei, Matki Bożej Różańcowej. Jednoczymy się
duchowo z tym aktem zawierzenia naszej Matce, a otrzymamy z Jej dłoni koronę
Różańca: jest to szkoła modlitwy, szkoła wiary! … [przed modlitwą „Anioł Pański”,
28/09/2016].
Jan Paweł II - « W krzyżu jest nadzieja na chrześcijańską odnowę
Europy, ale tylko wtedy, gdy my, chrześcijanie, sami na serio podejmujemy orędzie
Krzyża. Krzyż – to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić
własne. Krzyż – znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty – lepiej jest
dawać aniżeli brać – angażowanie się skuteczniejsze jest od Czczonego stawiania żądań.
Krzyż – znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności bez gwiazdy – burzy bez
bezpiecznej przystani. Krzyż – znaczy: miłość nie zna granic; …
[http://www.jp2w.pl/pl/39073/0/Z_nauk_Jana_Pawla_II.html].

Stefan Kardynał Wyszyński – Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy
Go zazwyczaj za daleko. [Kromka Chleba, Wa-wa 1977, 3 X].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … … Czy ja w modlitwie proszę o dodanie wiary,
czyli o umocnienie mojej relacji z Panem Bogiem? - W moim przeżywaniu wiary przybywa
plusów („+”) czy minusów („–”)? … Idę do przodu czy się cofam? W życiu dystans
pomiędzy mną a Panem Bogiem się powiększa czy skraca? - Czy „ta morwa” z dzisiejszej
Ewangelii – mówiąc po ludzku – była przerażona perspektywą tak znaczącej zmiany
miejsca? - A może ostatecznie była rozczarowana, że nie znalazł się nikt z wiarą w sercu
jak ziarnko gorczycy i z podróży z lądu do morza wyszły nici. Pozostała na miejscu
wrośnięta w ziemię korzeniami i marzeniami o morzu. - Ilu ludzi przeżyło w życiu
rozczarowanie, musiało zrezygnować ze swoich planów czy marzeń, bo na swojej drodze
spotkali mnie i moją wiarę mniejszą niż ziarnko gorczycy? Ilu odwrotnie, dzięki mnie i
mojej wierze odnalazło w życiu sens, jego wartość i piękno, odnalazło Pana Boga? Czy
pamiętam, że wiara jest nie po to, aby ludziom imponować, ale im służyć, pomagać?
Praca zazwyczaj ma swoje ramy czasowe na przykład 8 godzin. Służba u Pana Jezusa
ich nie ma. Służba to 24 h na dobę do dyspozycji innych, bycia dla innych. Ten, kto służy
zwykle je ostatni, ostatni kładzie się spać, za to pierwszy wstaje, pierwszy jest w kaplicy
czy w miejscu pracy. Pierwszy w kolejce, kiedy rozdają zadania, a ostatni, kiedy wręczają
nagrody. I nie narzeka… że nie doceniają, bo „słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy
to, co powinniśmy wykonać”. … Czy postawy służby uczę się od Pana Jezusa (ciągle
i wytrwale)? - III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce,
aby mówić Mu o przeżyciach, rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa
psalmu: Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy
Mu pieśni... (Ps 95,1-2); - IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie (Ps 146).
[z: ks. R. Stankiewicz SDS www.katolik].

Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca świętego Scenę rozmowy Maryi z dziećmi oraz sam cud słońca zwięźle opisał w swojej książce
„Fatima – orędzie tragedii czy nadziei” Antonio A. Borelli:
ŁUCJA: Czego Pani sobie
życzy ode mnie? - MATKA BOŻA: Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na
moją cześć. Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie
Różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów.
- ŁUCJA: Miałam prosić Panią o wiele rzeczy, o uzdrowienie kilku chorych, nawrócenie
niektórych grzeszników, etc. - MATKA BOŻA: Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby
się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy
dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo
obrażany. Następnie, rozchylając dłonie, Najświętsza Maryja Panna zaczęła odbijać
się w słońcu, podczas gdy unosiła się, odbicie Jej światła cały czas padało na
słońce. … - Obok słońca zobaczyli pojawiającego się świętego Józefa z Dzieciątkiem
Jezus oraz Matkę Bożą Różańcową. Była to Święta Rodzina. … Święty Józef
pobłogosławił tłum wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo.
Następna była wizja Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Pana obarczonego cierpieniem w
drodze na Kalwarię... Ostatnia była chwalebna wizja Matki Bożej Karmelitańskiej,
ukoronowanej na Królową Nieba i Ziemi oraz trzymającej w swych ramionach Dzieciątko
Jezus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela zwykła
02 X 2016r.
1. Dziś, jak w każdą I niedzielę m-ca, po Sumie zostanie wystawiony Pan Jezus
w Najświętszym Sakramencie do publicznej adoracji, do której wszystkich zachęcamy.
O godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego zwłaszcza, że jeszcze
trwa Rok Miłosierdzia. Adorację naszą zakończy nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15 .
2. Jutro pierwszy poniedziałek m-ca. o godz.7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych.
3. Jutro zachęcamy do szczególnej modlitwy różańcowej w intencji nienarodzonych dzieci
i naszej Ojczyzny. Zachęcamy wszystkich, nie tylko kobiety.
4. We wtorek Kościół oddaje cześć Św. Franciszkowi z Asyżu. Również we wtorek
o godz. 16.45 (pół godziny przed różańcem) odbędzie się modlitewne spotkanie
Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii.
5. W środę, 5 października, w liturgii wspominamy Św. Siostrę Faustynę – wielką
Apostołkę Miłosierdzia Bożego. - Natomiast w piątek Kościół czci NMP jako Królową
Różańca Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni. Tego dnia postarajmy się w sposób
szczególny uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym. - O godz. 18.00 Msza św.
w intencji wszystkich członków Żywego Różańca, żyjących i zmarłych.
6. Również w środę o godz. 19.00 w kancelarii przygotowanie przed chrztem dzieci dla
rodziców i rodziców chrzestnych.
7. W czwartek, 6 października, po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się próba przed
Bierzmowaniem, które będzie w sobotę, 29 października o godz. 18.00. Obecność
kandydatów obowiązkowa!
8. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek.
W czwartek o g. 15.00 Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. kapłanów
i Kościoła św. W piątek Msze św. o Sercu Pana Jezusa o 7.30 i 18.00, a dla dzieci
o 17.00. Spowiedź św. rano od 6.30 i popołudniu od 16.30.
9. Dziś również na stoliku obok gazetki parafialnej, wyłożone są kartki na wypominki za
naszych Drogich Zmarłych. Można je wypełnione składać w zakrystii bądź w kancelarii
parafialnej z zaznaczeniem, czy prosimy o jednorazową czy całoroczną modlitwę
Kościoła. Istnieje również możliwość dołączenia do Mszy św. zbiorowej, która jak w latach
ubiegłych będzie sprawowana o godz.18.00 w dniach od 1 do 8 listopada. Pamiętajmy,
że „Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za umarłych” (por. 2Mch 12,44-45).
10. W przyszłą niedzielę jest zbiórka z okazji Dnia Papieskiego – na „Caritas” zbiórka
będzie wyjątkowo w tym m-cu w III niedzielę, tj. 16 października.
KALENDARIUM:
04 X – wt. – Wsp. św. Franciszka z Asyżu - Jan Bernardone (1181-1226) znany jako św.
Franciszek, najpokorniejszy ze świętych. … Podobnie jak Hiob – widział swoją małość
i z wdzięcznością wielbił Boga, dostrzegając Jego obecność w całym stworzeniu. Miłość
do Zbawiciela, która naznaczyła jego ciało stygmatami męki Pańskiej, wzbudziła w nim
pragnienie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. … [M. Durnowska, „Oremus” X 2002, s. 16].
05 X – śr. – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy - … Wychowana w ubóstwie,
niewykształcona, od dzieciństwa ciężko pracowała. Wydawałoby się, że mając bardzo
trudne życie, powinna narzekać i powątpiewać w moc Boga – … A mimo to właśnie ona
obwieściła światu prawdę o Bożym miłosierdziu. Swoje mistyczne przeżycia zapisywała
w „Dzienniczku”. … Zmarła na gruźlicę, po ciężkich i długich cierpieniach w 1938 roku.
[z: M. Konarska, „Oremus” X 2007, s. 20-21].

