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     Jezus opowiedział przypowieść o zaproszonych na ucztę 
gościach, którzy spieszą się do zajęcia pierwszych miejsc.
Okazuje się uważnym obserwatorem, wykazującym ludzkie 
słabości. Nie zamierza nauczać reguł poprawnego zachowania
i ogłady. W swoim nauczaniu wychodzi od wzmianki o obyczajach
ziemskich i przenosi je na płaszczyznę królestwa Bożego -
strzeżcie się takiego zachowania na Uczcie w niebie. Ona będzie
zupełnie odmienna. Aby tam zająć miejsce przy stole, pod 
uwagę będzie brana pokora, a najbardziej obdarzeni będą ci,
którzy nie mieli żądań i pretensji. Osoby przyzwyczajone 
do „zdobywania pozycji” wszelkimi środkami i zwracaniem

na siebie uwagi, będą zmuszone ustąpić miejsca tym, którzy nie uważali się za godnych uwagi. „Kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. Druga część dzisiejszej Ewangelii jest bardzo aktualna 
w dzisiejszych czasach. „Kiedy urządzasz obiad albo kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół... zaproś ubogich,
ułomnych, kulawych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy”. Zaproś tych, od których nie możesz niczego oczekiwać
w zamian. Przyzwyczajcie się do o�arowywania bez przyjmowania. Obliczamy ile dostaniemy od gości weselnych,
komunijnych... Zwróci się czy nie? Nie chodzi też o to, aby uniżyć się do poziomu „ubogich, ułomnych i niewi-
domych”. Chodzi o to by z nimi współistnieć, wybierać ich towarzystwo, akceptować ich obecność w naszym 
środowisku. Gościnność o�arowana osobom odizolowanym od społeczeństwa, jest gwarancją, że nie będzie się
usuniętym samemu z królestwa Bożego. Tolerancja! Spotkanie z Bogiem dokonuje się na Uczcie w klimacie
świątecznym i wspólnotowym. Miejsce tam „będzie odwzajemnione przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
Jezu! Niech zawsze pamiętam, że tylko pokorna miłość szukająca dobra drugich, zapewni mi właściwe miejsce
przy stole Twojej Uczty. Adam Żak
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22. NIEDZIELA ZWYKŁA 

EWANGELIA: Łk 14, 1.7-14

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony”. 

GAZETKOWY KONKURS DLA WSZYSTKICH
Odpowiedz na pytanie: 

„Jaka modlitwa odmawiana podczas 
Mszy świętej jest jakby odnowieniem

przyrzeczeń chrzcielnych?” 
(pisaliśmy o tym w numerze 1276),

a nagroda Ciebie nie ominie. 
Kupon konkursowy wrzuć 

do koszyka, który będzie dostępny 
przy stoliku Gazetki 8 września 

tylko i wyłącznie w godz. 1040-1100.

Odpowiedź: .......................................................................................................

Imię i nazwisko: ................................................................................................

Ewentualna szkoła i klasa: ..............................................................................

Telefon kontaktowy: ........................................................................................
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1 września 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bronisławy, Bronisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 3,17-18.20.28-29
PSALM 68, 4 i 5ac. 6-7b. 10-11
2. czytanie: Hbr 12,18-19.22-24a
EWANGELIA: Łk 14,1.7-14

2 września 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elizy, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4,13-18
PSALM 96, 1 i 3. 4-5. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 4,16-30

3 września 2019r. – WTOREK
Imieniny: Antoniego, Izabeli 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 5,1-6.9-11
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Łk 4,31-37

4 września 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Liliany, Rozalii 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1,1-8
PSALM 52, 10-11
EWANGELIA: Łk 4,38-44

5 września 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Doroty, Justyny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1,9-14
PSALM 98, 2-3b. 3c-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 5,1-11

6 września 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Beaty, Eugeniusza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1,15-20
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 5,33-39

7 września 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Marka, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1,21-23
PSALM 54, 3-4. 6 i 8
EWANGELIA: Łk 6,1-5

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Nasz misjonarz, ks. Przemysław Brodowski SAC, w tym tygodniu 
rozpoczyna pracę duszpasterską w dalekiej Wenezueli. 
Dziękujemy ks. Przemkowi za głoszone w naszej Para�i Słowo Boże,
sprawowane sakramenty, za oddaną pracę katechetyczną.

2. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. Również dziś o godz. 1700 
w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca. O godz. 1715 zapraszamy wszystkich na różaniec. 
Dziś nie będzie już Mszy świętej o godz. 2000.

3. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego jutro o godz. 800. 
Zapraszamy dzieci i młodzież, dyrekcje szkół, nauczycieli i pracowników
oświaty do wspólnej modlitwy.

4. Wypominki roczne jutro o godz. 1720, następnie Msza święta za zmarłych.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek Nabożeństwo o nowe święte powołania kapłańskie 
i zakonne o godz. 1730.

6. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych oraz od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615; o godz. 1645 Msza święta dla nich.
O godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny – jak w każdy piątek – Msza święta
i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830 – 1745. 
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych. 
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem odwiedzin prosimy 
o zgłaszanie nowych osób chorych w zakrystii lub kancelarii para�alnej.
Nie pozwólmy, by nasi sąsiedzi i bliscy odchodzili z tego świata 
niepojednani z Panem Bogiem.

7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
o godz. 1700. 

8. Serdecznie zapraszamy dziewczynki do śpiewania w naszej Scholi.
Pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę o godz. 1400 w salce para�alnej.
Trzeba być przynajmniej w drugiej klasie.

9. Młodzież od siódmej klasy – dziewczęta i chłopców – zapraszamy 
do Scholi Pallottiego. Pierwsze spotkanie w sobotę o godz. 1600 
w sali para�alnej.

10. Ksiądz Tomasz zaprasza chłopców od trzeciej klasy szkoły podstawowej
do powiększenia grona ministrantów i lektorów. Nie ma górnej granicy
wieku. Zgłosić się można dziś i w najbliższe niedziele po każdej Mszy św.

11. W przyszłą niedzielę, 8 września, podczas Mszy świętej o godz. 1100

poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów klas pierwszych.
12. W przyszłą niedzielę na Mszę świętą o godz. 1100 zapraszamy rodziców

z dziećmi z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 23 w ramach przygotowania
do I Komunii świętej.

13. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie
dla Współpracowników misji pallotyńskich.

14. Spotkanie dla Pielgrzymów „Białej 11” w przyszłą niedzielę po Mszy św.
o godz. 1800 w kawiarence. Będą wspomnienia i zdjęcia z pielgrzymowania.

15. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza 
na nocne czuwanie i Adorację Najświętszego Sakramentu do Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Górach Świętokrzyskich.
Wyjazd sprzed naszego kościoła w sobotę, 14 września, o godz. 1800. 
Powrót 15 września ok. godz. 500. Zapisy pod numerem telefonu: 
48 366 42 32. Koszt wyjazdu: 30 zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

CZEKAMY 
PRZY KANCELARII.

2 września, godz. 1630, 
Msza święta i pierwsze 

robocze Spotkanie 
Redakcji „Mojej Parafii”. 

Serdecznie zapraszamy 
Nowe Osoby 

o pięknych sercach 
i pracowitych głowach. 


