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XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 

 

Nasza grupa w drodze do domu Matki - Jodłówka 2022 

 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA 15, 1-32 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Co jest ze mną nie tak? 
   Jacy jesteśmy doskonale obrazuje pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg wyprowadził lud 
wybrany z Egiptu, a ten po niedługim czasie stworzył sobie nowego boga – cielca. Nastąpiło 
zupełne odwrócenie porządku ze stworzenia świata. Nie człowiek jest nad zwierzęciem, a 
zwierzę nad nim. Typowe również dla współczesnych ludzi. Pojawił się dobrobyt, darmowe 
dofinansowania i tym samym zrobiło nam się wszystkim wygodnie. I co się okazało? Że czło-
wiek zanieczyszcza środowisko, że mięsa to lepiej nie jeść, a bożkiem stał się konformizm i 
egoizm. Tymczasem Bóg w swoim miłosierdziu nam wybacza i wciąż daje kolejną szansę 
nawrócenia… 
   W drugim czytaniu skupiamy się na św. Pawle, który jest dla nas przykładem, że można 
wrócić do Boga nawet jeśli było się od Niego najdalej jak tylko się da – prześladując Go. Po-
stać Apostoła w połączeniu z synem marnotrawnym z Ewangelii to wskazówki dla wszyst-
kich, niekoniecznie niewierzących. Każdy z nas ma pewne braki w różnych sferach życia. 
Ktoś jest zarozumiały, ktoś plotkuje, a kto inny często ulega lenistwu. W każdej takiej sytuacji 
możemy zachować się jak marnotrawny syn lub córka i pracować nad sobą, by wrócić na od-
powiednie tory życia. Jest tylko jeden problem: syn marnotrawny przyznał przed samym 
sobą, że jego życie się rozpadło z jego winy i ma problem. Kto z nas potrafi się do tego 
przyznać?                                                                                          Sebastian Niemkiewicz 

W czwartek 15 września przypada Uroczystość Matki Bożej Bolesnej, jest to dzień Odpustu U Ojców 
Dominikanów. Zapraszamy osoby chore i w podeszłym wieku na Mszę św. z sakramentem namaszcze-

nia chorych o godz. 11.00.  



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ W dniach 11-17 września 2022 r.  
będziemy obchodzić XII Tydzień  

Wychowania, którego hasłem są słowa z 
Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem” (J 14,6).  



Szczęść Boże. Witam Mojego Probosz-
cza. Tu …………. - Proboszcz po nazwisku 

może nie skojarzyć. Dzwonię z wielką prośbą. 
Potrzebuje proboszcza pozwolenie w zbożnej 
sprawie. Pomagam dwom młodym chłopcom, 
którzy znaleźli się w Polsce. Nie są z Ukrainy. 
Zanim uda im się pomoc znaleźć prace chwila 
minie. Pomagamy ile możemy ale pomyślałam 
ze mogliby przyjść na obiad do stołówki dla 
ubogich. Byłam tam dziś. Mam w związku z 
tym pytanie. Czy można byłoby to jedzenie 

spakować tak, by mogli sobie zjeść na stancji, 
którą otrzymali w Ośrodku dla Ukraińców.    

Bożena Wojdyło  

  Przedstawiciele parafialnej wspólnoty O. Pio uczest-
niczyli w dniach 2-4 września br. w Ogólnopolskim 
Kongresie Grup Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie. 
   Kongres uświadomił czcicielom św. Ojca Pio Jego 
wielkość w życiu ziemskim jako Człowieka Modlitwy, 
Duchowości, Przebaczenia oraz Geniusza Świętości i 
Miłosierdzia. Ten święty Kapłan czczony na świecie i 
uważany za Wielki Autorytet Kościoła, za życia 
odznaczał się prostotą, skromnością i cierpliwością. 
   We wspólnocie Kościoła szukał dobra i posłuszeń-
stwa twierdząc: „Gdzie posłuszeństwo, tam błogo-
sławieństwo”. Modlił się za tych, którzy czynią zło, a 
na grzechy odpowiadał postem i modlitwą. Święty 
Ojciec Pio jest patronem trudnych dni. 


