Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze
i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników
i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą
przypowieść: […] Pewien człowiek miał dwóch
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj
mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek,
żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał
ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego
z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje
pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój
żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz
nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się
i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę

się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;
już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego,
rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł
do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu
i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę
i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. […]
(Łk 15,1-32)

Ta Ewangelia stawia nas na drodze marnotrawnego syna. Na pewno wielu z nas
rozpozna w nim siebie. Często zdarza się, że
wracamy do kratek konfesjonału, za którymi
czeka na nas miłosierny Ojciec. Najczęściej
jednak w powrocie do Boga i odkrywaniu tej
prawdy towarzyszy nam wstyd tak jak
to było w przypadku syna marnotrawnego.
Ale Bóg dba jednak o to byśmy się nie wstydzili i nie załamywali. Bardzo znamienne
jest zachowanie Ojca z przypowieści. On nie
zamknął się w mieszkaniu, nie usiadł w wygodnym fotelu i nie wypowiedział żadnej
pretensji pod adresem syna: Dlaczego mi
to zrobiłeś? Jak mogłeś? A teraz wracasz?

Syn marnotrawny czekał przed domem.
Ale zanim tam wszedł tuż przed progiem
wyznał swoje grzechy w prawdzie
i to uczyniło Go wielkim. Chrystus umarł
za nasze grzechy, wszystkie nie tylko
za niektóre. Tylko On przetarł ten szlak,
żeby każdy syn i córka marnotrawna w Jezusie mógł dotrzeć do ramion Ojca. On bez
grzechu umarł jak najgorszy grzesznik, aby
najgorszy grzesznik w końcu poczuł się bez
grzechów. Nam bardzo potrzebny jest Bóg
dlatego dziękujmy Mu, że dał nam wiarę
i że tysiące razy przebaczał nam grzechy
i wierzmy, że dalej będzie przebaczał.
Ks. Wojciech Kuliński
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w następną niedzielę przed Mszą
Świętą o godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Jakie dary od Ojca otrzymał syn marnotrawny?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

Każdy z nas jest nauczony, że modlitwę zaczynamy od znaku krzyża. Nie
inaczej jest na Mszy świętej, jednak znak
krzyża ma swoje głębokie znaczenie. Nie
przypadkowo kreślimy go na swoim ciele
dotykając głowy, serca i ramion.
W IMIĘ OJCA – dotykasz głowy, bo
Bóg Ojciec wymyślił, zaplanował i stworzył świat, a przede wszystkim Ciebie.
I SYNA – ręka idzie na dół, bo Ojciec
zesłał swojego Syna na ziemię,
by być blisko serca każdego człowieka
I DUCHA ŚWIĘTEGO – ręka idzie
na lewe i prawe ramię, bo Duch Święty
posyła nas na wszystkie strony świata.
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Znak krzyża to w rzeczy samej znak,
który został wyryty na Twoim ciele, ale
znacznie wcześniej – na Twoim chrzcie
świętym. Każdą Eucharystię zaczynamy
tymi słowami, które dały nam początek
wiary i życia wiecznego: W Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.
A czy myślałeś może nad tym dlaczego znak krzyża robi się konkretnie
na swoim ciele, a nie gdzieś w powietrze?
Od Twojego chrztu jesteś świątynią Ducha Świętego – w Twoim sercu mieszka
Bóg. Dlatego nieprzypadkowo kreślisz
krzyż na sobie samym.
Ks. Andrzej Lojtek

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Tydzień Wychowania pod hasłem Miłosierni jak Ojciec, który potrwa
do najbliższej soboty. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach i młodzieży, a także o nauczycielach, wychowawcach, rodzicach, katechetach i tych wszystkich, którym prawdziwy i pełny
rozwój dzieci i młodzieży leży na sercu
2. We wtorek (13 IX) zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzi ks. dr Tomasz
Biedrzycki – wykładowca GSD, proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku
Złotej Karczmie. O 18.00 Msza św. zakończona procesją maryjną. Od 8.30 do 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej.
3. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę inwestycyjną. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie składamy dobrodziejom i ofiarodawcom gorące Bóg zapłać
4. W przyszłą niedzielę (18 IX) po każdej Mszy Świętej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc w ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech.
5. W najbliższy poniedziałek (12 IX) zapraszamy na katechezę dla dorosłych na godz. 19.30
do salki parafialnej. Temat spotkania: Kiedy będzie ostateczne przyjście Chrystusa? Czyli wszystko
o Paruzji.
6. W tym tygodniu spotkania grup duszpasterskich naszej parafii, na które w sposób szczególny
zapraszamy nowych chętnych:
 Chóru parafialnego we wtorki i czwartki o godz. 17.30 w salce. Zapraszamy wszystkich
chętnych, którzy chcieliby śpiewać, a w sposób szczególny panów, ponieważ brakuje głosów męskich.
 Lektorów we wtorek po Nabożeństwie Fatimskim w zakrystii.
 Odnowy w Duchu Świętym w czwartki o godz. 16.30 w salce.
 Grupy młodzieżowej „7up” w czwartek o 19.30 w salce.
 Koła fotograficznego w sobotę 24 IX o 10.00 w salce.
 Ministrantów i aspirantów w sobotę o godz. 11.00 w zakrystii. Zwłaszcza zapraszamy
chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.
 Koła Różańcowego Dzieci w sobotę na godz. 12.00 w salce.
7. Młodzież gimnazjalną, licealną i starszą zapraszamy do udziału w kolejnym Wieczorze Modlitwy Młodych. Wspólne wyjście spod naszego kościoła parafialnego w piątek (16 IX)
o godz. 19.15.
8. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkania: I grupę
w środy o godz. 19.30 do salki, II grupę w piątki o godz. 16.30 do salki.
9. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej zapraszamy
na spotkanie w czwartek, 22 IX na godz. 19.30 do kaplicy MBF.
10. W najbliższym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przeżywać będziemy wspomnienia:
 we wtorek św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
 w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 w czwartek NMP Bolesnej
 w piątek św. Cypriana i Korneliusza
11. Po Mszy świętej do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny i Niedziela oraz biuletyn parafialny Ave Maria.
12. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła,
śp.: Bogumiłę Walewską i Grażynę Hołubicką, które pożegnaliśmy w minionym tygodniu
oraz zmarłych z naszych rodzin polećmy teraz Bożemu miłosierdziu: wieczny odpoczynek racz im
dać Panie.
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NIEDZIELA 11 WRZEŚNIA 2016 r. – XXIV Niedziela Zwykła
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, dary Ducha Świętego i
zdrowie dla Rafała, Seweryny (k) i Pauliny z rodzinami
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej
diecezji, kapłanów pracujących w naszej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte
powołania kapłańskie
++ Weronika i Aleksander Acewicz
++ Stefan w 23 rocznicę śmierci, Jadwiga, Jerzy i Joanna
Za parafię
Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę
MBF, zdrowie dla Marii Romanowskiej w 80 rocznicę urodzin
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
+ Zbigniew Jędrzejczak w 2 rocznicę śmierci
PONIEDZIAŁEK 12 WRZEŚNIA 2016 r.
++ Siostra Anna i synowa Barbara
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
1) + Marian Zaborowski w 1 rocznicę śmierci
2) ++ Rodzice z obojga stron: Anna i Ignacy oraz Apolonia i Antoni
++ Józef (m), Julia, Antoni, Feliksa (k), Paweł, Adelfina
WTOREK 13 WRZEŚNIA 2016 r. – Dzień Fatimski
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
++ Felicja, Izabela, Kazimierz i Adam Siekluccy
+ Leszek w 2 rocznicę śmierci
ŚRODA 14 WRZEŚNIA 2016 r. – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Magdaleny i jej rodziny
O wypełnienie woli Bożej w życiu małżeńskim
1) ++ Stanisław, Alina
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, potrzebne łaski, dary
Ducha Świętego z okazji 20-tej rocznicy ślubu Beaty i Pawła
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
CZWARTEK 15 WRZEŚNIA 2016 r. – NMP Bolesnej
++ Jan w 39 rocznicę śmierci oraz Marianna
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
1) + Mirosław w 40 rocznicę śmierci
2) + Jadwiga Białczak w 5 rocznicę śmierci
1) + Teresa (intencja od Wandy Lach z rodziną)
2) + Jan Aniołkowski 2 rocznicę śmierci
PIĄTEK 16 WRZEŚNIA 2016 r. – Korneliusza i Cypriana
++ Aleksandra (k), Antoni i Tomasz
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla rodziny
Weimann i Kradulskich
1) ++ Maria i Michał
2) ++ Edmund w 3 rocznicę śmierci; ojciec Brunon w 30 rocznicę śmierci oraz teść i dziadek
Augustyn
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
SOBOTA 17 WRZEŚNIA 2016 r.
+ Maria Sadowska - Msza Św. Gregoriańska
++ Augustyn w 1 rocznicę śmierci, zmarli rodzice i bracia
++ Kazimierz, Barbara, Janina, Jerzy i zmarli z rodziny
1) ++ Helena, Franciszek, Czesława (k), Feliks oraz Zefiryna i Marian
2) ++ Leonard i Irma Zalewscy

