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„...NIKT, KTO CZYNI CUDA W IMIĘ MOJE,
NIE BĘDZIE MÓGŁ ZARAZ ŹLE
MÓWIĆ O MNIE…”
Mk 9:39b

O D P ROBOSZCZA
Drodzy Przyjaciele!
Pewna historia opowiada o wydarzeniu z ycia
św. Hieronima, który był wielkim biblistą yjącym w V
wieku. Pewnego razu św. Hieronim był tak przecią ony
ró nymi problemami, e poczuł potrzebę ofiarowania czegoś
Bogu. Tak się modliłŚ „Panie, ofiaruję Ci moje ycie. „Bóg
odpowiedziałŚ „ To przecie ja dałem ci ycie i nie nale y ono
do ciebie.” Hieronim Ś „ Panie ofiaruję Ci moje serce i moją
miłość.” W odpowiedzi usłyszał głos BogaŚ „Te rzeczy
równie dałem ci ja.” Hieronim nie wiedział, co mo e jeszcze
Bogu ofiarować, a co nie nale ałoby do stwórcy. Wtedy Bóg
przemówiłŚ „ Hieronimie oddaj mi swoje grzechy, one
wszystkie nale ą do ciebie.”

Słowa Ewangelii
wg w. Marka
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Apostoł Jan rzekł do JezusaŚ «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię
wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo
nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekłŚ «Przestańcie zabraniać mu, bo
nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł
zaraz le mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego e
nale ycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody.

Dzisiejsze czytania ukierunkowują nasze myśli na pojęcie
grzechu, a w szczególności naszego osobistego grzechu. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego
yjemy w świecie, w którym zignorowano pojęcie grzechu z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby
i nie robi ju ono na nikim wra enia. Traktujemy grzech kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go
jako coś normalnego, jako część naszego ycia, która nam w morze.
nie przeszkadza. Stał się on jak powietrze, którym Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem
oddychamy i jak woda, którą pijemy. żrzech jest czymś grzechu, odetnij jąś lepiej jest dla ciebie ułomnym
podobnym do przeziębienia, nie chcemy go, ale da się z nim wejść do ycia wiecznego, ni z dwiema rękami
yć. Mówimy przecie jesteśmy tylko lud mi. Kilka pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja
przykładów. Pięćdziesiąt lat temu w USA 75% katolików noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij jąś
uczęszczało regularnie na niedzielne Msze święte. Dzisiaj lepiej jest dla ciebie chromym wejść do ycia, ni
jest to zaledwie trzydzieści parę procent. Jeśli pytamy ludzi z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
dlaczego nie chodzą regularnie na niedzielną mszę św. twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup
jeś lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
odpowiadająŚ Czy myślisz, e Bogu na tym zale y, abym był
królestwa Bo ego, ni z dwojgiem oczu być
w kościele ka dej niedzieli? Przecie jestem dobrym wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie
człowiekiem. Ale Bogu na tym zale y, bo powiedział to jasno i ogień nie gaśnie».
w przykazaniach, które nam dał. Podobną odpowied
dostaniemy od młodych ludzi yjących razem przed ślubem. MówiąŚ Czy myślisz e Bogu na tym zale y.
Przecie kochamy siebie i jesteśmy dobrymi lud mi. Ale Bogu jednak zale y, bo wyraził to w przykazaniach.
Stworzyliśmy religię tak zwanej „dobrej osoby”. Religię, która mówi Ś „Najwa niejsze, e jesteś dobrym
człowiekiem, tylko to liczy się dla Boga.” Ale Bóg nie szuka dobrych ludzi, On szuka świętych ludzi. Owszem
bycie dobrym jest jednym ze składników świętości. Ale samo bycie dobrym nie wystarcza do bycia świętym.
Bóg chce abyśmy stawali się świętymi. A świętość nie mo e przystać na grzech, co więcej grzech z którego nie
chcemy się nawrócić ma swoje konsekwencje w wieczności . w. Jakub w drugim czytaniu bardzo obrazowo
mówi nam, e je eli ktoś yje wykorzystując innych, oszukując i zbierając nieuczciwie bogactwa, taki człowiek
będzie się chwilowo cieszył radością ziemską, ale wieczna sprawiedliwość go nie minie. żrzech, czyli
odwrócenie się od Boga i Jego przykazań ma swoje tragiczne konsekwencje, których warto uniknąć.
Oczywiście dzisiejsze Słowo Bo e nie ma na celu straszyć nas i stresować. To słowo mówi nam równie , e
ka da szklanka wody podana w imię Chrystusa komuś, kto tego potrzebuje się liczy. Bo e miłosierdzie jest
większe od naszych grzechów i jeśli podejmiemy trud nawrócenia i pokuty za nasze grzechy, wtedy Bóg
szczodrze obdarzy nas swoją miłością i przebaczeniem.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB
LB 11, 25-29

CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO
JAKUBA APOSTOŁA JK 5, 1-6

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Moj eszem. Wziął
z ducha, który był w nim, i przekazał go owym
siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich
duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło
się to jednak.

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na
utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze
zbutwiało, szaty wasze stały się erem dla moli, złoto
wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie
świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze
niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby.

Dwóch mę ów pozostało w obozie. Jeden nazywał się
źldad, a drugi Medad. Na nich te zstąpił duch, bo
nale eli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu.
Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie.
Przybiegł młodzieniec i doniósł Moj eszowiŚ «źldad
i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie».
Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był
w słu bie Moj esza, zabrał głos i rzekłŚ «Moj eszu,
panie mój, zabroń im!» Ale Moj esz odparłŚ
«Czy zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana
prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!»

Oto woła zapłata robotników, niwiarzy z pól
waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk niwiarzy
doszedł do uszu Pana Zastępów. yliście beztrosko na
ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze
w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego.
Nie stawiał wam oporu.

INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY
NA PAŹDZIERNIK:
INTENCJA EWANGELIZACYNA:
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał
misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na
margines i tych, którzy nie mają głosu.

OGŁOSZENIA
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Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

W poniedziałek 1-go pa dziernika zapraszamy na Mszę św. o 7
wieczorem i nabo eństwo ró ańcowe.
W naszej parafii chcemy zało yć Koło Przyjaciół Radia Maryja.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbli szą sobotę 6-go pa dziernika, po Mszy św. o 6.30 PM i nabo eństwie Pierwszej
Soboty. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Haliną
Surdyka Tel. 2246233600
Jak co roku z okazji zbli ającej się Uroczystości św. Żranciszka
zapraszamy na nabo eństwo Tranzitus, które odbędzie się w środę
3-go pa dziernika o 7 wieczorem. Poświęcenie zwierzątek odbędzie
się w następną niedzielę 7-go pa dziernika o 3 po południu na
placu przed kościołem.
W najbli szy piątek Msza św. o 7.30 wieczorem. Pierwszopiątkowa
spowied od 6.30 wieczorem.

Biuro Parafialne Czynne:



Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

ZAPRASZAMY

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

W przyszłą niedzielę Msza św. z udziałem dzieci o 1 PM. Podczas
Mszy odbędzie się poświęcenie ró ańców dla dzieci pierwszokomunijnych. Po Mszy zapraszamy na pączki.

Pocz tek października to dni po więcone
w. Franciszkowi z Asyżu.

Rozkład Mszy w. Polskich
Sobota:
Niedziela:
PoniedziałekŚ
Dni świąteczneŚ
I Piątek MiesiącaŚ

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Pragnę was zaprosić na dwie szczególne
celebracje w te dni.
We rodę 3-go października o godz. 7ŚŃŃ
wieczorem w ko ciele zapraszamy na
TRANZITUS czyli naboże stwo
upamiętniaj ce przej cie
w. Franciszka z tego wiata do Boga.

Rozkład Mszy w. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
PiątekŚ

Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

Pokój i Dobro.

KOLEKTA 23.IX.2018

Spowiedź w.
Sobota:

W niedzielę 7-go października
o godz. 3ŚŃŃ odbędzie się
BŁOGOSŁAWIE STWO ZWIERZ TEK
na placu ko cielnym.

9:00 am - 10:30 am Tygodniowy Budżet
6:00 pm - 6:30 pm
Niedzielna Kolekta:
12:30 pm - 1:00 pm -ofiary zło one do koszyka
6:30pm - 7:30 pm -ofiary zło one online

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

Razem

$ 23,500.00
$ 12,991.00
$
5,107.00
$ 18,098.00

DIECEZJALNA KOLEKTA 2018
Goal
Kwota zebrana

$ 113,450.00
$ 73,500.00

