Refleksja
„Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "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 odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię
moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam,
ten jest z nami”. Apostołowie czuli się powołani przez Chrystusa, by głosić Jego naukę
i wyrzucać złe duchy z ludzi. Tymczasem ktoś zaczął im odbierać pracę. Poczuli się
zagrożeni w swym powołaniu. Ich ambicja została urażona. Historia się powtarza.
Zdarzają się wypadki, że wielkich dzieł dokonują prości ludzie, podczas gdy wielcy
fachowcy pozostają z boku, nie mogąc stłumić uczucia zazdrości. Tak było z Domem
Ulgi w Cierpieniu, wzniesionym w San Giovanni Rotondo z inicjatywy Ojca Pio. Dom
jest uważany za jeden z cudów świata. Zewnętrzny obserwator jest przekonany, że jest
to dzieło wielu architektów i inżynierów. Tymczasem do tych zadań Ojciec Pio wybrał
niekwalifikowanego robotnika, a przy tym człowieka z okropnym charakterem. Był
nim Angiolino Lupi, wywodził się z biednej rodziny, wykształcenie skończył na piątej
klasie szkoły podstawowej. Nigdy nie wyuczył się konkretnego fachu. Gdy posłyszał
o możliwości jakiejś pracy, zgłaszał się podając się za fachowca w danej dziedzinie.
Był obieżyświatem: pracował jako fotograf zmarłych, jako stolarz, malarz, tokarz,
scenograf itd. Zanim Ojciec Pio przystąpił do budowy Domu Ulgi w Cierpieniu,
wpierw zapoznał się z nadesłanymi projektami. Spośród wielu wybrał jeden, podpisany
przez inżyniera Candeloro z Pescary. Gdy wezwano autora projektu, okazało się, że
jest nim Angiolino Lupi. Kapucyni z San Giovanni Rotondo byli oburzeni, widzieli
w tym oszustwo i autora projektu chcieli podać do sądu. Pewien inżynier z Foggii
faktycznie zaskarżył go do sądu o nielegalne wykonywanie zawodu. Ale Ojciec Pio
postawił na swoim, projekt Lupiego uznał za najlepszy i on został głównym
kierownikiem budowy olbrzymiego obiektu, jakim jest Dom Ulgi w Cierpieniu,
uchodzący za jeden z najnowocześniejszych szpitali w Europie. Wykształconym
architektom i inżynierom pozostało tylko zazdrościć Lupiemu tak wielkiego osiągnięcia.
ks. Jan Hojnowski
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Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "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 odrzekł:
"Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud
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. A kto by się stał
powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać
u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem 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 ginie i ogień nie gaśnie". (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
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.

Intencja ogólna – Październik 2018
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród
ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 1.10; wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i dra Kościoła.
700 Za † ks. Proboszcza Jana Jochymczyka.
1800 1) Za † Helmuta Kania, †† rodziców Kania i Placzek, †† brata i szwagra.
2) Za †† Jana Blicharz, Helenę i Wincentego Blicharz, Annę i Stanisława
Gardziejewski, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 2.10; wspomnienie św. Aniołów Stróżów.
700 1) Za †† rodziców Matyldę i Franciszka Neugebauer, †† ich dzieci,
†† z rodziny Neugebauer i Mierzwa.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Henryka oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
1800 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Barbary Janecko z okazji 50. rocznicy
urodzin.

Środa – 3.10
700 Za † męża Ryszarda Halemba i † Edeltarudę Halemba.
1700 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Za † Łucję Tomaszewską w 30. dzień po śmierci.

Czwartek – 4.10; wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 1) Za † Hedwig Woitalla, † Józefa Szewczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Wniebowziętej
i św. Franciszka w intencji żyjących i †† członków Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich oraz o nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu świeckich i za
dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek – 5.10; wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.
700 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1800 W intencji zbiorowej.

Sobota – 6.10
700 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
1800 1) Za †† Elfrydę, Józefa i Leona Pluta, †† z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 30. rocznicy urodzin Adama Pastuszko.
(Po Mszy św. Chrzest dziecka: Kevin Marcin Głobisz)

Niedziela – 7.10 – XXVII Zwykła.
700 Za † Franciszkę Szynawa – Msza św. gregoriańska.
815 Za †† z rodzin Tkocz, Bieniek, Krakowiak i Klimek oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Stanisława
Prokopowicz oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
1115 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Stefanii i Joachima Smykała z okazji 40.
rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
1615 Nabożeństwo różańcowe.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 27. rocznicy urodzin Patrycji Jadeszko
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz.1630 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. Odpust parafialny ku czci
św. Michała Archanioła przeżywa Parafia w Pisarzowicach.
 Jutro kancelaria nie będzie czynna!
 Od poniedziałku rozpoczynają się nabożeństwa różańcowe. Serdecznie
zapraszamy: w niedziele o godz. 1615, w środę po Mszy św. szkolnej,
a w pozostałe dni o godz. 1715. Przed pierwszym nabożeństwem będzie miało
miejsce błogosławieństwo nowych różańców.
 W poniedziałek o godz. 1800 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna dla dzieci, na którą zapraszamy także
Róże Różańcowe. Po Mszy św. i nabożeństwie różańcowym spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania 2. roku przygotowania.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji i różaniec o godz. 1715.
Nie będzie spotkania Kręgu biblijnego.
 W piątek, o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
O godz. 1800 Msza św. w intencjach zbiorowych, a o godz. 1900 spotkanie dla
młodzieży.
 W sobotę o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę
na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

