RADY ŚWIĘTEGO POLIKARPA
"Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, służcie Bogu z bojaźnią
i w prawdzie", porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, "wierząc w Tego, który
wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał Mu chwałę"
i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi
i w niebie, Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych,
a Bóg zażąda rachunku Jego krwi od tych, którzy nie chcą uwierzyć w Niego.
Ten zaś, który wskrzesił Go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy
pełnić
Jego wolę i postępować według Jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co
\
On umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy,
chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa; "nie oddając złem za zło,
złorzeczeniem za złorzeczenie", uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale
pamiętając o pouczeniu Pana: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni,
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; bądźcie miłosierni, abyście dostąpili
miłosierdzia; jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą", oraz: "Błogosławieni
ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest królestwo Boże".
(Godz. Czyt. 26 Niedz.Zwyk.)

Z OGŁOSZEŃ

➢ Od 1 października Msze święte wieczorne będą odprawiane w dni
powszednie o godz. 1700.
➢ Jutro rozpoczynamy miesiąc Różańca świętego. W dni powszednie
nabożeństwa październikowe odprawiane będą o godz.1730 a w niedziele
o godz. 1715. Serdecznie zapraszamy.
➢ Od wtorku będziemy przygotowywać się do odpustu św. Franciszka.
Nabożeństwo czterdziestogodzinne to szczególny czas łaski. Znajdźmy
czas dla Chrystusa, by przyjść do kościoła na adorację Najświętszego
Sakramentu.
➢ Plan czterdziestogodzinnego nabożeństwa i odpustu parafialnego
wydrukowany jest w naszej gazetce.
➢ W pierwszy piątek przed południem będziemy nawiedzać chorych.
Spowiedź w kościele od godz. 1500. Przypominam o spowiedzi dzieci,
które przygotowują się do rcznicy I Komunii św. O godz. 1700 Msza św.
Tego dnia obchodzimy również liturgiczne wspoomnienie św. Faustyny,
która zmarła 80 lat temu – 5 października 1938 roku.
➢ W sobotę – 7 października coroczny „Bieg św. Franciszka”. Szczegóły na
plakacie w kruchcie kościoła.
➢ W sobotę zaraszam na nabożeństwo różańcowe o godz. 1730 wszyskie koła
różańcowe.
➢ Za tydzień o godz. 1600 – Msza św. dla dzieci komunijnych
i rocznicowych.
➢ Intencja dla Koła św. Faustyny: „W int. Kościoła św”. Koło św.
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Lb 11,25-29 * Ps 54 * Czytanie II: Jk 5,1-6

Ewangelia: Mk 9, 38-43.45.47-48

Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie
chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto
czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek
wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do
piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera
i ogień nie gaśnie.
Oto słowo Pańskie
POWÓD GRZECHU
.
Co jest powodem grzechu? Dlaczego człowiek tak łatwo upada? Jakie jest źródło
jedności z Bogiem i ludźmi? Gdzie tkwi istota pracy nad sobą? Na te pytania
możemy szukać odpowiedzi w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Najpierw warto
przypomnieć, że nauka, którą Pan Jezus przekazuje swoim uczniom jest
odpowiedzią na konkretny problem ostro zarysowany przez Jana: „Oto ktoś, kto nie
chodzi z nami, nie jest z naszej wioski, nie uprawia rybołówstwa – jak większość z
nas, ma czelność wyrzucać złe duchy w Twoje imię, Mistrzu. Oczywiście, surowo
mu tego zakazaliśmy”. I tu następuje ta, jedna z wielu, zaskakujących odpowiedzi,
która wprowadza uczniów w osłupienie i potwierdza znane słowa z proroctwa

Izajasza: „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami
- wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi
drogami i myśli moje - nad myślami waszymi” (Iz 55, 8-9). Owo „górowanie myśli
Bożych nad myślami ludzkimi” jest wezwaniem, by wznieść się „ponad” ludzkie
podziały, niechęci, ambicje. Pan Jezus zaprasza swych uczniów do szukania tego co
łączy, a nie tego, co dzieli. Przywołuje jeden z czynów miłosiernych, który jest
znakiem miłości i buduje prawdziwą jedność: „Kto wam poda kubek wody do
picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody”. Istotą grzechu jest odrzucenie Chrystusa, odrzucenie miłości.
Pan Jezus pokazuje swym uczniom, że mają budować prawdziwą jedność opartą na
solidarności z potrzebującymi. Zauważmy, że po pierwszej części katechezy, która
niesie w sobie wielki ładunek miłości ponad podziałami, Chrystus Pan przestrzega
przed zgorszeniem, które deprawuje maluczkich. A następnie wzywa do wielkiego
radykalizmu, który w dobie rozmytych postaw, może budzić zdziwienie. Czyż
odcinanie rąk, nóg i wyłupywanie oczu nie kojarzy się nam z jakiś strasznym
fanatyzmem, wojnami religijnymi i terroryzmem islamskim? Odpowiedź na te
niepokoje jest jednak bardzo prosta. O ile bowiem fundamentaliści chcą odcinać ręce,
nogi i głowy niewiernym, by w ten sposób wytrzebić grzech, to w przypadku
ewangelicznego radykalizmu Pan Jezus wzywa do walki ze złem w sobie, a nie
w innych. „Jeśli twoja ręka, twoja noga, twoje oko jest powodem do grzechu….”
Jakże często dzisiaj szukamy usprawiedliwienia przerzucając odpowiedzialność za
wszelkie zło na innych. „Gdyby nie oni, świat byłby lepszy, ja byłbym lepszy…” To
zawsze inni są winni. A przecież nie ma innej drogi przemiany świata na lepsze:
trzeba zacząć od siebie, w pokorze i w prawdzie przyzywać Bożego miłosierdzia
i współpracować z łaską Bożą. A wtedy ani ukryte kamery, ani podszepty złego, ani
przewrotność fałszywych przyjaciół, ani ułuda bogactwa, ani pułapka kariery, ani
inne bożki współczesności nie są w stanie odłączyć nas od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen.
Ks. Proboszcz

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY
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Często towarzyszę duszom konającym i wypraszam im ufność w miłosierdzie
Boże, i błagam Boga o wielkość łaski Bożej, która zawsze zwycięża.
Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili, w sposób dziwny
i tajemniczy. Na zewnątrz jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest; dusza,
oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej, zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką siłą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga
przebaczenie i win, i kar, a na zewnątrz nie daje nam żadnego znaku ani żalu,
ani skruchy, ponieważ już na zewnętrzne rzeczy oni nie reagują. O jak, niezbadane jest miłosierdzie
Boże. Ale, o zgrozo — są też dusze, które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą.
Chociaż już w samym skonaniu, Bóg miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny, że
jeżeli dusza chce, ma możność wrócić do Boga. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka,
że świadomie wybierają piekło; udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga
zanoszą, i nawet same wysiłki Boże..

Wtorek – 2 października
930 - MSZA ŚW.
1000 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1500 – KORONKA
1630 - RÓŻANIEC WYPOMINKOWY
1700 – MSZA ŚW.
ŚRODA – 3 października
9 MSZA ŚW.
1000 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1500 – KORONKA
1630 - RÓŻANIEC
1700 – MSZA ŚW.
30 -

CZWARTEK – 4 października- św.
Franciszka
30 9 MSZA ŚW.
1030 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1500 – KORONKA
1615 - RÓŻANIEC
1700 – MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych. (Konstytucja
apostolska papieża Pawła VI o odpustach)

