Uzupełnij: 1. Słowo Twoje, Panie, jest … 2. Jan powiedział do Jezusa: … 3. „Kto wam
poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do … nie utraci swojej nagrody” 4. „Jeśli
twoja ręka jest dla ciebie powodem … odetnij ją” 5. Panie … nas w prawdzie 6. W piekle
jest ogień ... 7. Panie … nas w prawdzie 8. „Kto … nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”
9. Warto zrobić wszystko, żeby nie być … zgorszenia 10. Lepiej jest dla ciebie nie być …
do piekła 11. „Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa … ” 12. „Lepiej

jest dla ciebie, … wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła”
13. Warto zrobić wszystko, żeby pozostać … Chrystusowi. 14. „Lepiej jest dla ciebie …
wejść do życia wiecznego”.
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Betlejem. Według podania
szedł nieprawidłową drogą, bo wcale nie patrzył w niebo i nie szukał gwiazdy. Był
lekarzem, szedł od chorego do chorego i myślał, że tak trafi do Betlejem.
Doszedł, ale już nie było tam Jezusa, bo wyjechał do Egiptu. Zobaczył tylko
kolumnę z napisem: „My, trzej mędrcy, znaleźliśmy Jezusa i wracamy, czyniąc
dobrze”. Pomyślał: „Nie znalazłem Jezusa, ale kiedy Go szukałem, czyniłem
dobrze”. Podanie mówi, że znalazł Go dopiero na Kalwarii. – Wtedy, kiedy
stajemy się bardzo formalni, urzędowi, trzymamy się samej litery i formy,
pomyślmy ze zrozumieniem i uszanujmy tych, którzy do Boga idą drogą swoich
własnych przeżyć. [x Jan Twardowski]. --4
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Komu podajemy kubek wody? – Czy tylko ukochanym, by nas kochali jeszcze bardziej?
Czy tylko sympatycznym, żeby nas jeszcze bardziej lubili, czy także komuś, kto gra nam
na nerwach? – Czy nie wybiegamy z kubkiem wody na eleganckiej tacy, ale o kwadrans
za późno, bo już spragniony umarł z pragnienia?... [x. Jan Twardowski].
Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną. Ps 19)
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o pomoc Bożą w czynieniu dobrych uczynków
i życia prawdą …
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Bóg Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. (J 17,17ba)
Mk 9,38-43.45.47-48
Wtedy Jan powiedział 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. - Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem
zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma
czasem bardzo wysoką cenę – gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne,
że mocne Chrystusowe porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się
bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy
heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością
przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości. [A. Lutostańska, „Oremus” IX 2003, s. 110].
Ojciec Franciszek – „Jezus Chrystus naszą nadzieją” - Moją misją (w ostatniej
pielgrzymce) było głoszenie tym narodom (Litwie, Łotwie i Estonii) radości
Ewangelii i rewolucji miłosierdzia, czułości, ponieważ wolność nie wystarcza,
by nadać sens i pełnię życiu bez miłości, bez miłości pochodzącej od Boga.
Ewangelia która w czasie próby daje siłę i animuje walkę o wyzwolenie, w czasach
wolności jest światłem dla codziennej drogi osób, rodzin, społeczeństw i jest solą, która
nadaje smak zwyczajnemu życiu, chroniąc je przed zepsuciem przeciętności
i samolubstwa. … Żywym znakiem Ewangelii jest zawsze konkretna miłość. Także
tam, gdzie silniejsza jest sekularyzacja Bóg przemawia językiem miłości, troski,
bezinteresownej służby potrzebującym. A wówczas otwierają się serca i dzieją się
cuda: na pustyniach rodzi się nowe życie.
Podczas trzech celebracji eucharystycznych - w Kownie, na Litwie, w Agłonie na
Łotwie i w Tallinie w Estonii - święty wierny lud Boży, pielgrzymujący po tych ziemiach
ponowił swoje „tak” dla Chrystusa, naszej nadziei; ponowił je wraz z Maryją, która zawsze
okazuje się Matką swoich dzieci, zwłaszcza najbardziej cierpiących; ponowił je jako lud
wybrany, kapłański i święty, w którego sercu Bóg rozbudza łaskę chrztu świętego.
Módlmy się za naszych braci i siostry na Litwie, Łotwie i w Estonii. Dziękuję. [26.09.2018].

św. Jan Paweł II - Ten, który „pojednał wszystkich z Ojcem”, dla wszystkich
jest Bratem i Panem. Wzywa nas, byśmy zastąpili wrogość przyjaźnią, byśmy
z pełnym wyczucia szacunkiem odnosili się do cudzych obrzędów i zwyczajów. Prosili, by
zamiast nieporozumień, nieufności, a nawet nienawiści – które w przeszłości dzieliły ludy
i zatruwały społeczeństwa – nastało wśród nas przebaczenie, podobne do tego, które
otrzymaliśmy od naszego Ojca niebieskiego. Kierując się w stosunkach z innymi Bożą
sprawiedliwością, z mocną wiarą w Pana możemy razem kroczyć drogą wiodącą ku
pokojowi. [24.12.1986 Australia]
Stefan Kardynał Wyszyński – "Przykazanie miłości
bliźniego musimy odnieść do wszystkich. Mniejsza z tym, czy wierzą czy nie wierzą, czy
nas kochają czy nie. Wszyscy mają prawo do naszej miłości" - [Kromka Chleba - Myśli].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina; I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie
święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –
.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" –
„Uczniowie … widząc, jak ktoś wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, zabraniają mu tego dla
tej prostej przyczyny, że nie należy do grona uczniów Jezusowych. Jest to w zasadzie
zazdrość grupy. Jezus nie pochwala tego, ponieważ każdy, kto czyni dobrze w Jego imię,
choćby nawet nie należał do Kościoła, wykazuje, że jest mu duchowo bliski ... „Kto nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami” (tamże 40), mówi Pan. I aby potwierdzić, że cokolwiek jest
pełnione w Jego imię, ma zawsze wartość, dodaje: „Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”
(tamże). Nawet najmniejszy dobry uczynek spełniony ze względu na Chrystusa nie ginie,
choćby spełnił go ktoś, kto nie należy do wspólnoty wierzących. Każdy uczynek spełniony
na rzecz braci lub tego, kto w Kościele zastępuje Pana, Pan uznaje i wynagradza jako
spełniony dla siebie (Mt 10, 40. 42),… - Czy ja znam swoje obowiązki względem siebie,
i innych (znanych i nieznanych mi osób) ?... - Czy rozważam i badam własne
postępowanie, aby nie było w nim ani słów, ani postawy, które by mogły zburzyć wiarę
małych, wiarę dobrego Ludu Bożego i ani nie prowadziły mnie do grzechu … - Czy wiem,
że powinien być gotowy(a) na każde wyrzeczenie, byle tylko uniknąć grzechu, który
oddziela go od Mistrza i może spowodować wieczną rozłąkę. - Czy modlę się o obfitość
miłości Bożej”? Czy modlę się do Ducha Świętego o życie w pokoju, o skromność
i życzliwość względem siebie, względem braci i sióstr; Czy jestem gorliwa w Duchu, czy
weselę się w nadziei. - Czy modlę się o wytrwałość w ubóstwie, w pracach i w czuwaniu,
w milczeniu i w spoczynku... – Czy błagam Boga, aby umocnił to, co jest słabe i nie
odrzucał tego, co jest wątłe - Czy modlę się o uzdrowienie i radość dla siebie i innych, tak
aby wszyscy poczuli się wspomożeni Bożą łaską w swoich potrzebach i pokusach?
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:
Nakazy Pana są radością serca (Ps 19)
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych
porach dnia: Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę (Ps 19).
[wg: Ks. M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2012].
KALENDARIUM:
04. X. – czw. – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu - (1181-1226) - …umiłowanie
stworzenia było jedną z jego charakterystycznych cech, której jednak nie należy kojarzyć
z naiwnością... Franciszek, podejmując decyzję życia z Bogiem, był gotów okupić ją wieloma
trudami- Usłyszał głos z krzyża: „Idź i napraw mój Kościół”...
05. X. – pt. – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy ( - 1938) skromna zakonnica
–
należy
dziś
do
grona
najbardziej
czczonych
świętych.
Wychowana
w ubóstwie…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”... (M. Konarska, „Oremus” X. 2007, s. 4, 7-8, 14-15, 20-21].

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI Niedziela zwykła – 30 IX 2018
1. Jutro pierwszy poniedziałek m-ca. O godz.7.30 Msza św. zbiorowa za Zmarłych.
Rozpoczyna się październik, a więc i nabożeństwa różańcowe, które będą codziennie
o godz. 17.15.
2. We wtorek, 2 października jest obchodzony w Polsce Dzień Pamięci
o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W związku z tym w kościele św.
Wojciecha o godz. 18.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Mieszkańców
powstańczej Warszawy poległych i pomordowanych, wypędzonych, osadzonych
w obozach koncentracyjnych lub wywiezionych na przymusowe roboty. Wszystkich
wiernych zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. i wspólnej modlitwy.
Tego dnia Kościół oddaje cześć naszym Św. Aniołom Stróżom.
3. Nasza Siostra Katarzyna – zakrystianka – świętować będzie w najbliższych dniach swój
Jubileusz 50 lecia życia w zakonnej rodzinie felicjańskiej. Chcemy i my przyłączyć się
do dziękczynienia Siostry Katarzyny, które złożymy w naszej parafii w najbliższą środę
podczas Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej.
4. W tym tygodniu Kościół wspomina:
w czwartek – św. Franciszka z Asyżu, w piątek – św. Faustynę Kowalską, Apostołkę
Bożego Miłosierdzia.
5. W środy Nowenna do MB Nieust. Pomocy będzie bezpośrednio po Różańcu.
6. W tym tygodniu przypadają również: I czwartek, I piątek i I sobota m-ca;
- 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. W piątek Różaniec będzie po Mszy św. dla dzieci.
– w sobotę Msza św. o Niepok. Sercu Maryi o 7.30.
7. 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)

8. Spotkania organizacyjne przygotowujące bezpośrednio do Sakr. Bierzmowania (18.10)
będą odbywać się w kolejne poniedziałki (1, 8 i 15.10) po Mszy św. wieczornej, czyli ok. g.
18.40. Zgłoszenia nowych kandydatów do bierzmowania przyjmowane są po każdej Mszy
św. w zakrystii.
9. W następną niedzielę, podczas Mszy św. dla dzieci o g. 11.00 będzie poświęcenie
różańców dla dzieci i wszystkich innych wiernych.
KALENDARIUM:
01. X. – pn. – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła - (18731897) opisuje ona swoje przylgnięcie do Boga jako napełnienie serca miłością, zapomnieniem
o sobie i poczuciu szczęścia. Ukazuje nowy obraz świętości: być świętym to zaufać Bogu,
przylgnąć do Niego jak małe dziecko. Tylko tak możemy znaleźć się w ramionach Jezusa, które
są windą do nieba…
02. X. – wt. – Wsp. świętych Aniołów Stróżów - istot duchowych, które posłane przez Boga,
nieustannie nam towarzyszą. Zwiastują wielką radość, że jesteśmy dziećmi Boga, otoczonymi
przez Niego czujną opieką i pilnie strzeżonymi na wszystkich naszych drogach…

