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Ewangelia (Mt 21, 28-32)
Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego
i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz
nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”.
Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią
Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice.
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».
—————————————————————————————————————
4 WSKAZÓWKI ŚW. OJCA PIO,
JAK SŁUCHAĆ SWOJEGO ANIOŁA
STRÓŻA
Ojciec Pio bardzo dobrze znał
anioły i spotykał się z nimi przez całe
swoje życie. Otrzymywał także wewnętrzne przekazy i musiał rozpoznawać, czy są to pokusy oraz jak powinien na nie reagować. W liście, który
napisał 15 lipca 1913 roku do Annity,
przekazuje jej (jak i nam) kilka nieocenionych porad odnoszących się
do tego jak współpracować z naszym
Aniołem Stróżem, reagować na pokusy
serca i jak się modlić za jego wstawiennictwem.
1. Obecność
Ojciec Pio mówi o tym, że Bóg, ale też
Maryja i nasz Anioł Stróż powinni być w centrum naszego życia.
"Droga Córko Jezusa,
Niech Twoje serce będzie zawsze świątynią Ducha Świętego. Niech Jezus roznieci ogień swojej
miłości w Twojej duszy i niech zawsze uśmiecha się do Ciebie, tak jak do wszystkich dusz, które
kocha. Niech Przenajświętsza Maryja uśmiecha się do Ciebie w czasie wszystkich wydarzeń
Twego życia i obficie uzupełnia pustkę nieobecności ziemskiej matki. Niech Twój dobry Anioł
Stróż zawsze dogląda Ciebie i będzie Twoim przewodnikiem na trudnej ścieżce Twego życia.
Niech zawsze utrzymuję Cię w chwale Jezusa i niech utrzymuje w swych dłoniach byś nogi na

kamieniu nie mogła zranić. Niech ochrania Cię pod swymi skrzydłami od wszelkich oszustw tego
świata i jego zła".
2. Docenienie pracy Anioła
Ojciec Pio prosi Anitę o docenienie swojego Anioła Stróża. Wszyscy wiemy o jego obecności,
ale w rzeczywistości nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo pomaga nam w codziennym życiu
oraz w relacji z samym Bogiem.
"Annito, miłuj wielką pobożność tego dobrego anioła. Jakże pocieszające jest wiedzieć,
że mamy ducha, który od łona matki, aż po nasz grób, nigdy nas nie opuści nawet na chwilę,
nawet wtedy gdy jesteśmy skłonni do grzechu. Ten niebiański duch prowadzi nas i chroni jak
brata, przyjaciela. Pocieszające jest również wiedzieć, że ten anioł modli się za nas nieustannie,
i przedstawia Bogu wszystkie nasze dobre uczynki, nasze myśli, nasze pragnienia, jeśli tylko są
czyste... nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu, zawsze obecnym, zawsze skłonnym
nas wysłuchać i zawsze gotowym pocieszyć".
3. Nigdy nie mów, że jesteś sam
"Nigdy nie mów, że zostałaś sama ze swoimi trudnościami; Nigdy nie mów, że nie masz nikogo
dla kogo możesz otworzyć swoje serce i zaufać. Byłaby to ogromna niesprawiedliwość dla niebiańskiego posłańca". - Zawsze jest ktoś, komu możesz powierzyć swoje problemy.
4. Bądź uważny na zło
Anioł Stróż jest przy nas cały czas, ale często musimy umieć rozróżnić czy słuchamy swojego
dobrego anioła czy może tego złego. Ojciec Pio bardzo jasno pokazuje nam swój sposób widzenia na temat wewnętrznej walki i udziela nam wskazówek na pokonywanie trudności.
"Jeżeli chodzi o wewnętrzne głosy, nie przejmuj się, zachowaj spokój. To czego musisz unikać
to nadmierne przywiązanie Twojego serca do tych słów. Nie poświęcaj im zbyt dużo uwagi. (...)
Nie daj sobie zamieszać w głowie, próbując rozpoznać, które wewnętrzne przesłanie pochodzi
od Boga. Jeśli Bóg jest ich autorem, jednym z głównych znaków jest to, że gdy słyszysz te głosy,
wpierw napełniają Twoją duszę strachem i zmieszaniem, ale później doświadczasz Boskiego
pokoju. Kiedy autorem wewnętrznych dialogów jest wróg, wtedy zaczyna się fałszywa ochrona,
a następnie agitacja i bardzo złe samopoczucie".
——————————————————————————————————————
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
W dniu 29 września Kościół
katolicki obchodzi święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Archaniołowie, których wspomnienie
dzisiaj obchodzimy są skutecznymi orędownikami w wielu sprawach.
Poniżej przedstawiamy wybrane modlitwy, które pomogą w ważnych sprawach.
Do św. Michała Archanioła w walce ze złymi duchami
„Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś!
Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowiekiem atakowanym przez
złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem wiary i miłości. Strzeż
naszych dusz i pomóż nam pokonywać wszelkie ataki szatana - naszego odwiecznego wroga.
Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą. Amen.”
Do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu
„Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam
w spokojnym przyjmowaniu wszelkich wieści, byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli
zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana
nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej
dobroci nam objawia. Amen.”

Do św. Rafała Archanioła o uzdrowienie
„Dobry święty Rafale, wzywam Cię jako patrona
tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza "Bóg
uzdrawia". Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie ... (wymienić ją). Jeśli taka jest wola Boża,
ulecz mnie z choroby albo przynajmniej daj mi
męstwo potrzebne do cierpliwego jej znoszenia
jako zadośćuczynienia za moje grzechy i dla
zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje
cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać
łaski Bożej w Komunii Świętej i w modlitwie. Pragnę naśladować Twoją gorliwość w wypełnianiu
woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz
wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży
przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień.
Powierzam się Twej opiece, abym mógł w łasce
Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży.
Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że
jesteś "pomocą łaski Bożej". Bądź moją pomocą
i wyproś mi Bożą łaskę i to, co polecam Twemu
potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz
mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty
Rafale, którego nazywają "Boskim lekarstwem"
i "Aniołem zdrowia", módl się za mną. Amen.”

========================

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

i okazja do spowiedzi świętej.
7. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź
od godz. 17.00. Odwiedziny osób chorych i starszych z Komunią Świętą ks. Proboszcz w piątek,
ks. Przemysław w sobotę od godz. 9.00.
8. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30
nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
i zmiana tajemnic Żywego Różańca. W październiku modlimy się o żywą wiarę w naszych rodzinach.
9. W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o godz.
12.00 poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej. Składanie deklaracji z pragnieniem przygotowania dziecka
do I Komunii świętej do końca września.
10. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych bez
względu na wiek do Parafialnego Konkursu Plastycznego: „Jan Paweł II patronem rodziny”.
Technika dowolna, format prac na papierze A4.
Termin składania prac do 4 października 2020r.
Prace składamy w zakrystii kościoła lub u katechetów. Wyniki, nagrody, wystawa 11 października 2020 r. o godz.15.00 podczas montażu słowno - muzycznego z okazji XX Dnia Papieskiego
i 42 rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
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11. Przypominamy, że w kościele, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, cały czas jest zaleca1.Dzisiaj zgodnie z prośbą Papieża Franciszka ne udzielanie Komunii św. na rękę, zachowujepo Mszach zbiórka ofiar na Ziemię Świętą.
my bezpieczny dystans.
2. We wtorek po Mszy św. na plebanii spotkanie
Za każdą ofiarę, wszelką pomoc, życzliwość
osób działających i chcących działać w Caritas.
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg
Serdecznie zapraszamy.
zapłać! Solenizantom i Jubilatom składamy
najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy
3. Środa, o godz. 17.45 nowenna do MB Nieuo modlitewnej pamięci. Parafianom i Gościom
stającej Pomocy.
życzymy pięknych i błogosławionych dni
w nowym tygodniu.
4. W środę na nowennę do Matki Bożej i Mszę
św. zapraszamy Rodziców dzieci, które w tym
ks. Tomasz Jaskółka — proboszcz
roku przystąpiły do pierwszej spowiedzi i Komunii
ks. Przemysław Gracek — wikariusz
świętej.
5. Od czwartku, 1 października rozpoczynamy
nabożeństwa różańcowe, które będą odprawiane
przez cały miesiąc o godz. 17.30. Serdecznie
zapraszamy młodzież i dorosłych. Nabożeństwo
różańcowe dla dzieci w październiku od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
6. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00

—————————————————————

W MINIONYM TYGODNIU ODESZLI
DO
WIECZNOŚCI:
† Ludwik PELC

Wieczny odpoczynek racz IM dać Panie…

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27.09.2020

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27.09.2020

08.00

† Bogusław LUDWICZAK i †† z rodziny

12.00

Dziękczynno — błagalna w 2 urodziny
Kajetana o opiekę Anioła Stróża

18.00

† Czesław LASEK
PONIEDZIAŁEK 28.09.2020

18.00

Dziękczynno — błagalna za Monikę,
Iwonę i Ireneusza, tatę i mamę

SOBOTA
26.09.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Józef BARTOSIAK

09:15
POMIERZYN

†
Adam
GLIWIŃSKI
i †† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Józef KOWALSKI (3 r.
śmierci)

10:30
GIŻYNO

†† Aniela, Konstanty,
Tadeusz, Janusz, Genowefa, Jan, †† z rodziny
ILCZYSZYN

14:00
SUCHOWO

† Mieczysław STASZEWSKI (10 r. śmierci)

WTOREK 29.09.2020
18.00

† Janina WITENBERG

18.00

† Władysław NABEREŻNY
uczestników pogrzebu

—

int.

ŚRODA 30.09.2020
18.00

W intencji próśb i podziękowań
do MB Nieustającej Pomocy

18.00

O łaskę zdrowia i pomyślny przebieg
kuracji dla ks. Kazimierza
CZWARTEK 01.10.2020

18.00

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA

18.00

† Elżbieta JANUSZKO — int. uczestników pogrzebu

18.00

INTENCJA WOLNA

BIAŁY ZDRÓJ
CZWARTEK
16.30
01.10.2020

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
04.10.2020
SOBOTA
03.10.2020
16:30
POŹRZADŁO

18.00

† Stefania MIELEC — int. dzieci, wnuków i prawnuków

18.00

W intencji Żywego Różańca
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04.10.2020

08.00

†† Irena, Czesław KOWALSCY

12.00

† Zofia NAWROT

18.00

†† Regina, Henryk ŚWIDERSCY,
†† z rodzin ŚWIDERSKICH i KOPROWSKICH

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Henryk LASKOWSKI,
†† z rodziny

09:15
POMIERZYN

† Henryk CZAPLIŃSKI,
†† z rodziny

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

† Krzysztof BARNA (4 r.
śmierci)

PIĄTEK 02.10.2020

SOBOTA 03.10.2020

INTENCJA WOLNA

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

† Marianna KOWAL
Dziękczynno — błagalna
z okazji urodzin Olka
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