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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI (Mdr
9,13-18b)
Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie
wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i
przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało
przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny
umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z
trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż
wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój
zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka
Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców
ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie
przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILEMONA (Flm 9b-10.12-17)

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje Mszy œw. od 09.09. do 16.09.2007 r.

Niedziela 09.09. - 23 niedziela zwykła
7:00 + Ryszarda Truskolaskiego i jego
rodziców Jana i Zofię Ochnio. 7:00 W
int. pp. Marianny i Piotra Mazek w 60 r.
ślubu, dziękczynna i z prośbą o zdrowie i
o wszelkie potrzebne łaski dla Jubilatów i
całej rodziny. 8:30 Dziękczynno-błagalna,
w int. pp. Aleksandry i Karola Rusak w 2 r.
ślubu, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski
i opiekę MB. 10:00 + Aleksandrę i Stefana
Ornoch (Gr. 9). 10:00 + Jadwigę Przywózką
w 3 r. śm. i Tadeusza Przywózkiego. 11:30
Dzięczynno-błagalna w int. pp. Agnieszki i
Arkadiusza w 3 r. ślubu, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB. 13:00
W intencji Parafian. 18:00 + Eugeniusza
Manowskiego, R-ców Aleksandra i Marię
Manowskich oraz R-ców Annę i Bronisława
Jobdów.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
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Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa
Jezusa - proszę cię za moim dzieckiem - za tym,
którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje,
przyjmij do domu! Zamierzałem go trzymać przy
sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w
kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii. Jednakże
postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej
zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu,
ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się
od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika,
jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza
dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do
łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
ŁUKASZA (Łk 14,25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i
rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,
braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być
moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw

i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby
wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić
z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć,
aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi
może stawić czoło temu, który z dwudziestoma
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko,
i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto
nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może
być moim uczniem.

Poniedziałek 10.09.
7:00 + Pawła, Stefaniuka (6 r. śm.) i cr.
Nowosielskich, Lechów, Kabatów, Stefaniuków i Annę Jańczuk. + Halinę Chojnacką. +
Zofię Zdrajkowską (2 r. śm.) 7:30 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 10). + Józefa
Filochowskiego (2 r. śm.) i żonę Klarę. 18:00
+ Stanisława Kołodzieja (7 r. śm.) r-ów
Stefanię i Marcina Piętków.
Wtorek 11.09.
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 11).
+ Józefa, Stanisława, Stefanię, Danielę, Jana
i cr. Kopańków i Andrzejczyków. + Macieja
Pauk. 7:30 + Henrykę Śliwa (6 r. śm.). +
Macieja Pauk. 18:00 Dziękczynno-błagalna
w 25 r. ślubu Marii i Sylwestra Żabickich.
Środa 12.09.
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr.
12).
+ Juliannę i Józefa oraz Władysława i Wiktora Wolińskich. +Aleksandrę Buż-Borowiec
(1 r. śm.). + Macieja Pauk. 7:30 + Andrzeja
i Bolesława Nojków i cr. Ciborków i Nojków. 18:00 Nowenna do NMP Nieustającej
Pomocy. Dz.-bł. w 18 r. urodzin Krzysztofa z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB. Dz.-bł. w 10
r. ślubu Karoliny i Marcina Pałka oraz córki
Natalii. + Reginę i Władysłąwa Supińskich.
+ Eugenię i Jerzego Jaczewskich. + Grażynę
Lijewską (2 r. śm.).
Czwartek 13.09.
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr.
10).
O zdrowie i wytrwanie w trzeźwości dla
Jana, o bł. Boże dla rodziny Kopańków.
7:30 + Helenę Sijka (2 r. śm.). 18:00 + Jana,
Janinę, Mariannę Kondej.

Piątek 14.09. - święto Podwyższenia Krzyża Świętego
7:00 + Mariana Papiz (1 r. śm.). + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr. 14). 7:30 +
Helenę, Franciszka, Mariana, Leokadię
Rosłonek, Genowefę Matyjasiak, Jacka
Mołotkiewicza. + Franciszka (23 r. śm.) i
Juliannę Maśniaków, Zygmunta Szymańskiego i Henryka Parzyszka. 18:00 Dz.-bł.
W 9 r. Ślubu Urszuli i Dariusza Talarków z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB. W intencji
Szymona i Katarzyny Ruman oraz ich
zmarłego Syna..
Sobota 15.09. - NMP Bolesnej
7:00 + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr.
15).
+ Wacława Zawadę. 7:30 Dziękczynna w 25
r. ślubu Antoniego i Marii. 17:00 Ślub: Adrian Czajkowski - Izabela Rosłaniec. 18:00
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Beaty i Krzysztofa z
prośbą o bł. dla ich dzieci. Dz.-bł. W 28 r.
Ślubu Bożeny i Tadeusza Zaczek z prośbą o
bł. Boże dla Jubilatów i całej rodziny. 18:30
Ślub: Stanisław Jedliński – Anna Kobza.
Niedziela 16.09. - 24 niedziela zwykła
7:00 + Helenę Cygan.. 8:30 + Jana i cr, Mląckich. + Aleksandrę i Stefana Ornoch (Gr.
16). 10:00 Dz.-bł. w 24 r. ślubu Antoniny i
Mieczysława z prośbą o bł. Boże dla całej
rodziny. 11:30 + Bronisławę, Jana i Stanisława. 13:00 Za Parafian. 18:00 Franciszka
Stopę (9 r. śm.).

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Kol 1,24-2,3; Ps 62,6-7,9; J 10,27; Łk 6,611; WT.: Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-11; J 15,16; Łk
6,12-19; ŚR.: Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13; Łk
6,23; Łk 6,20-26; CZ.: Kol 3,12-17; Ps 150,1-5; 1
J 4,12; Łk 6,27-38; PT.: Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11);
Ps 78,1-2.34-38; J 3,13-17; SB.: Hbr 5,7-9; Ps
31,2-6.15-16.20; J 19,25-27 (Łk 2,33-35).
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 09.09.2007.
XXIII Niedziela Zwykła

wTragiczne wydarzenia z przeszłości sprawiły, że we wrześniu szczególnie pamiętamy o ofiarach wojen i terroru. Modlitwa o
pokój jest obowiązkiem chrześcijańskim.

Pan Jezus w Kazaniu na górze nazywa czyniących pokój synami Bożymi. Powinniśmy
zdwoić nasze wysiłki i modlitwy zwłaszcza
w świecie, na którym zamachy z 11 września
2001 roku przypomniały o grozie terroryzmu. Pamiętajmy, że źródłem wszelkiego
pokoju na świecie jest ten pokój, którego
udziela Bóg.
wDzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.30
odbędzie się poświęcenie podręczników i
przyborów szkolnych. Dotyczy to zwłaszcza
pierwszoklasistów, ale inne dzieci też mogą
przynieść swoje tornistry.
w Ofiary dzisiaj zbierane na tacę są
przeznaczone na nasze Seminarium Duchowne.
wZa tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne
dla rodziców, których dzieci przygotowują
się do przyjęcia I Komunii św.
w15 września (w sobotę) od godz. 10.00
w Ossowie odbędzie się doroczny zlot młodzieży. Ci, którzy chcą wziąć w nim udział
proszeni są o zgłaszanie się do ks. Jacka
Skoczylasa.
wW sobotę 22 września planujemy jednodniową pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Koszt przejazdu 35 zł. W związku
z dużym zainteresowaniem tą pielgrzymką
zorganizowaliśmy drugi autokar. Jest jeszcze ok. 20 wolnych miejsc. Prosimy więc o

zapisywanie się jeszcze dzisiaj w zakrystii.
Prosimy też osoby zapisane o wpłaty.
wMłodzież, która w tym roku szkolnym
pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, proszona jest o zgłaszanie się
indywidualne w zakrystii do ks. Adama
Banaszka.
wOd 28 września rozpoczyna się w naszej
parafii cykl Konferencji Przedmałżeńskich.
Spotkania będą się odbywały o godz. 19.00
w salce na plebani.
wZa tydzień będziemy gościć w naszej
parafii ks. Grzegorza Mioduchowskiego,
który będzie zbierał ofiary na budowę kościoła w Nadmie.
wW tym tygodniu przypadają dwa wspomnienia maryjne. W środę 12 września jest
to wspomnienie Najświętszego Imienia
Maryi. Posiada ono polski akcent, gdyż
zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami w
1683 roku. W sobotę 15 września przypada
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej. Cierpienie Maryi u stóp krzyża
posiada znaczenie szczególne. Maryja
łączyła je z męką swego Syna, stając się
nam Matką w porządku faski. Kościół nazywa Ją Współodkupicielką, co w niczym
nie umniejsza dzieła Jezusa Chrystusa, ale
zwraca uwagę na wkład Maryi w misterium
odkupienia.
wW czwartek (13 września) o godz. 19.00

2%

Modlitwa Matki Teresy
zawieszona w centrum
dla ubogich na Manhattanie
Życie jest szansą, pochwyć ją.
Życje jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest błogosławieństwem,
zasmakuj go.
Życie jest snem,
uczyń z niego rzeczywistość.
Życie jest wyzwaniem,
staw mu czoła.
Życie jest zadaniem, wypełnij je.
Źycie jest grą, wygraj ją.
Życie jest wartością, opiekuj się nim.
Życie jest bogactwem, zachowaj je.
Życie jest miłością, raduj się nią.
Życie jest tajemnicą, przeniknij ją.
Życie jest obietnicą, wypełnij ją.
Życie jest hymnem, wyspiewaj go.
Życie jest walką, zaakceptuj ją.
Życie jest tragedią,
chwyć się z nim za bary.
Życie jest przygodą,
odważ się na nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, broń go.

Tyle zaproponował Minister Zdrowia, by
z naszej pensji było potrącane na fundusz
pielęgnacyjny dla osób starszych i niedołężnych.
2% to dużo i mało. Dużo, gdy kończą się
łatwo rzucane słowa deklaracji i trzeba sięgnąć do kieszeni po pieniądze, mało - bo to
zaledwie 2 zł od 100 zarobionych.
2% dodatkowego podatku, to szansa,
nadzieja dla setek tysięcy osób starszych i
niedołężnych w Polsce, że ich jesień życia
będzie pogodna, że znajdą się pieniądze
na sprzęt rehabilitacyjny, na leki, opatrunki,
na fachową opiekę; to szansa, nadzieja także dla ludzi w średnim wieku, że społeczeństwo nie odwróci się od ich, gdy tej pomocy
będą potrzebowali najbardziej.
Czy jest inna alternatywa? - świat propaguje „bardziej ekonomiczne, oszczędne rozwiązanie: prawo do wyboru godnej
śmierci” przez osobę niedołężną.
Ale dla chrześcijanina nie ma innej alternatywy - jedyną jest otoczyć każde życie
opieką i miłością.
Jeśli jednak co miesiąc ofiaruję 2% swoich dochodów, czy nie zacznę ubożeć, czy
różnica kulturowa, ekonomiczna w stosunku
do bogatych krajów świata nie zacznie się
powiększać?
Zaufaj Bogu, Bóg mówi, że każde dobro
wynagrodzi 100 krotnie - zaufaj, że tak czyniąc tylko zyskasz.
Jeśli sercem, umysłem zgadzasz się z
moim sposobem myślenia, zacznij działać
już dziś, nie czekając na kłócących się polityków, by uchwalili odpowiednie ustawy.
Mamy hospicjum na ulicy Sienkiewicza w
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Nabożeństwo i Procesja Fatimska.
wW piątek 14 września przypada święto
Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż
to rozpoznawczy znak naszej wiary, znak
zbawienia, odkupienia, śmierci Chrystusa,
a także chrześcijańskiej drogi życiowej,
wiodącej ku zmartwychwstaniu. W dobie
nadużywania znaków i nieposzanowania
wartości religijnych, lekkomyślnego wykorzystywania ich jako ozdób, święto to
uprzytamnia nam konieczność szacunku dla
krzyża i dostosowania swego życia do tego,
co on wyraża.
wPrzypominamy raz jeszcze, aby nowy
rok szkolny i katechetyczny był czasem
rozpoczętym w imię Boże. Pamiętajmy
o sakramencie pokuty i pojednania oraz
uczestnictwie w Eucharystii.
wPrzypominamy o sobotnich spotkaniach:
ministranci – godz. 9.30, bielanki – godz.
10.00. Zapraszamy również kandydatów do
ministrantów i bieli.
wZespół Medicolux z Katowic zaprasza na
bezpłatne spotkanie dotyczące skutecznych
metod leczenia schorzeń reumatycznych,
zwyrodnień kręgosłupa i stawów oraz
innych zespołów bólowych. Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej 12.09.2007
(środa) o godz. 11.00 oraz o godz. 19.00.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu
oraz porady.
Józefowie, hospicjum św. Patryka w Otwocku, prywatne domy opieki, wiele osób starszych, schorowanych w naszej najbliższej
okolicy. Włączmy się w pomoc tym ludziom,
bądźmy z nimi, wspierajmy ich finansowo niech to będą małe pieniądze, ale systematycznie przeznaczane na ten cel, a Bóg wynagrodzi nam wszelkie dobro wielokrotnie.
Tymoteusz
ps. Od kilku lat wpłacam przelewem określoną kwotę na konto hospicjum św. Patryka w Otwocku. Jak zacząłem wpłaty? Po
śmierci Szwagierki, osoby niepełnosprawnej, porządkując Jej dokumenty znalazłem
potwierdzenie comiesięcznych wpłat Szwagierki na hospicjum dziecięce w Warszawie.
Wzruszony postawą Szwagierki podjąłem
decyzję, by kontynuować jej dobre dzieło
i także przelewać co miesiąc pieniądze na
hospicjum - wybrałem do wpłat nasze lokalne hospicjum w Otwocku.

ZDROWIE

Kiedyś brała mnie złość, gdy rzadko korzystałam z państwowej Służby Zdrowia.
Bardzo trudno zdobyć „numerek”, nie mówiąc o wizycie u specjalisty. Denerwowało
mnie, że przecież płacę i to nie mało na
Kasę Chorych a za moje pieniądze niewiele
mogę załatwić, jak mi się już coś przydarzy. Aż spotkałam osobiście ludzi ciężko
chorych, przewlekle a często nieuleczalnie
oraz ich rodziny, a szczególnie rodziców
chorych dzieci, którzy już nie wiedzieli skąd
wziąć pieniądze na leki, wizyty, dojazdy, rehabilitację i pomyślałam ..., że ja już wolę
płacić te wysokie składki i nie chorować.
Niech moja składka służy tym, którzy jej
bardziej potrzebują....
BW
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