
 Dziś słyszmy bodajże najtrudniejsze słowa zapisa-ne w Ewangelii. Jak to bowiem możliwe, aby Jezus - Bóg, który jest Miłością, mógł postawić jako warunek pójścia za Nim nienawiść wobec najbliższych? Jak to możliwe, aby Ten, który powiedział: miłuj bliźniego jak siebie sa-mego, teraz kazał mieć samego siebie w nienawiści? Jaki-mi uczuciami ostatecznie ma kierować się uczeń Chrystu-sa? Czego żąda Jezus od swoich uczniów? Miłości niepo-dzielnej, bo ona nie znosi podziałów. Mamy miłować Je-zusa całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił. On po-zostawił nam tego przykład, gdy Mając w nienawiści sa-mego siebie, wziął krzyż i na nim skonał. W ten sposób pokazał, że ten, kto wyrzeka się wszystkiego, wszystko otrzyma.   Chryste, Boże, który jesteś miłością, Ty stawiasz wielkie wymagania tym, którzy pragną iść za Tobą, ale udzielasz jeszcze większej łaski, aby być do tego zdolnym. Miłuję Cię z całego serca.  

Być uczniem Jezusa 
4 września 2016 r. 
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Solenizantce składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymaga-nia. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Nie-go winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewan-gelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na wła-ściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu  w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”.  
2. Niech zaskakujące słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii pomogą nam już na początku kolejnego roku pracy i nauki poukładać właściwie wszystkie sprawy.  
3. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Po-starajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesuj-my się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lek-cjach religii. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych – do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej oraz do bierzmowania odbywa się przy parafii.  
4. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu i Krakowie. 
5. Spotkanie rady parafialnej w sobotę 17 września o godz. 18:00.  
6. Msza św. wieczorna od poniedziałku o godzinie 18:00. 
7. 24.09.br. pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Matki Bożej Pocieszenia w Kombornii. 


