XXII NIEDZ. ZWYKŁA, *C* Łk 14,1.7-14*01.09.2019
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy
od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu
zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć
ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A
gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I
spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś,
który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni
nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie
mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
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ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy nie wywyższam się nad innych z powodu wykształcenia,
zdolności, majątku itp
Do wykonania: Pocieszę tych, którzy płaczą i jest im ciężko. Pomogę biednym.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:
003.09 (wtorek) Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieŜa i doktora Kościoła
Święty Grzegorz Wielki to pierwszy papieŜ tego imienia i pierwszy, który nazwał się servus
servorum Dei – sługą sług BoŜych. Ten mnich benedyktyński w pontyfikalnej szacie
zawierał sojusze z barbarzyńskimi władcami, Ŝelazną prawicą przywracał karność
w szeregach duchowieństwa, dla ubogich był ojcem, a dla spragnionych Królestwa
Niebieskiego – szafarzem dóbr niebieskich. Z jego imieniem kojarzy się zwykle
uporządkowanie bezcennej spuścizny śpiewu Kościoła zachodniego, czyli chorału, a takŜe
ostateczną redakcję Kanonu rzymskiego czy tak zwane Msze gregoriańskie. „Kto moŜe coś
naprawić, a nie czyni tego, ma bez wątpienia współudział w grzechu” św. Grzegorz Wielki
Pamiętajmy, aby kaŜde upomnienie bliźniego było pełne łagodności i miłości, aby nasze
upomnienie nie spotęgowało grzechu… Im więcej miłości, tym większy skutek…
04.09 (środa) Wspomnienie bł. Męczennic z Nowogródka – Marii Stelli i
Towarzyszek
S. Maria Stella Mardosewicz i jej 10 towarzyszek poniosły śmierć męczeńską z rąk
hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zakonnice ofiarowały swe Ŝycie za
aresztowanych mieszkańców Nowogródka, wypełniając w heroiczny sposób
nazaretański charyzmat słuŜby rodzinie. "Mój BoŜe, jeśli potrzebna jest ofiara z Ŝycia,
niech raczej nas rozstrzelają, aniŜeli tych, którzy mają rodziny, modlimy się nawet o to" (bł. S.
Stella, pełniąca obowiązki przełoŜonej). Błogosławionymi ogłosił je w 2000 r. papieŜ
Jan Paweł II.
05.09 (czwartek) Wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty
“Matka Teresa przez całe swoje Ŝycie była hojną szafarką BoŜego miłosierdzia, gotowa wszystkim słuŜyć
poprzez przyjmowanie i obronę ludzkiego Ŝycia, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i
odrzuconego. ZaangaŜowała się w obronę Ŝycia, nieustannie głosząc, Ŝe «ten, kto jeszcze się nie narodził,
jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym». Pochylała się nad osobami wycieńczonymi, umierającymi
na poboczach dróg, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła moŜnym ziemi, aby uznali swoje winy
za zbrodnie — za zbrodnie! — ubóstwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było dla niej «solą» nadającą
smak kaŜdemu z jej dzieł oraz «światłem» rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli juŜ nawet łez,
aby opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie.” (PapieŜ Franciszek, podczas kanonizacji, 4 września
2016 r.)
06.09 (piątek) Wspomnienie bł. Michała Czartoryskiego, prezbitera i męczennika
Ur. 19 lutego 1897 w Pełkiniach, zm. 6 września 1944 w Warszawie – polski ksiąŜę,
dominikanin, wychowawca, inŜynier architektury; błogosławiony i męczennik Kościoła
katolickiego. W czasie powstania warszawskiego, będąc kapelanem Armii Krajowej,
został rozstrzelany przez Niemców w szpitalu wraz z cięŜko rannymi. Beatyfikowany
13 czerwca 1999 w gronie 108 męczenników w Warszawie przez Jana Pawła II
WARTO WIEDZIEĆ
Parafialna Zabawa Dożynkowa - w sobotę, 28 września br. Zapraszamy do
wspólnego dziękczynieniania za chleb i tegoroczne dary ziemi. Będziemy także dziękować
Bożej opatrzności za szczęśliwe wakacje i dary otrzymane od Bożej opatrzności w 2019 roku.
Wszystko rozpocznie się Mszą św., podczas której – wg polskiej tradycji – Starostowie wniosą
dziękczynny wieniec obfitości, bochen chleba i inne owoce pracy rąk ludzkich. Po modlitwie
zapraszamy do wzięcia udziału w II części dożynek, które odbędą się w kawiarni. Wśród atrakcji
m.in.: Zespół ELEMENTY, krótki występ zespołu folkrorycznego, konkurs strojów ludowych.
W bufecie „stół chłopski”. Uczestnicy przynoszą także ,,potrawy domowe z przepisów babuni’’ –
oczywiście z konkursem na najlepsze zakąski - wygrywają twórcy tych specjałów, które
najszybciej

