XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
17 września 2017r.

Syr 27,30-28,7; Rz 14,7-9; Mt 18,21-35.

Ref. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Stary Testament zawiera w zarodku wszystkie prawdy,
jakie później, głoszone przez Chrystusa, rozwijają się w Nowym.
Niekiedy jednak jest tam coś więcej niż zarodek, jest to prawdziwe
wyprzedzenie Ewangelii, jak można zauważyć w pierwszym
czytaniu na dzisiejszą niedzielę, które mówi o obowiązku
przebaczania (Syr 27,30-28,9). „Odpuść przewinę bliźniemu,
a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać
będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do
siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich
własnych grzechów?”. Jeśli tyle już wymagał Bóg od dawnego ludu,
to nie może mniej żądać od nowego, który słuchał nauk Bożego
Syna i widział, jak umierał na krzyżu, błagając o przebaczenie dla
swoich prześladowców.
Jezus udoskonalił prawo przebaczania i rozciągnął je na
każdego człowieka i na wszelką zniewagę, właśnie dlatego, że przez
krew swoją uczynił wszystkich ludzi braćmi — zatem bliźnim
jednych dla drugich — i odpuścił grzechy wszystkim. Kiedy więc
Piotr — przekonany, że posunął się za daleko — pyta Go, czy
powinien przebaczyć bratu, który wykroczył przeciw niemu aż
siedem razy, Pan odpowiedział: „Nie mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,21-22). Wyrażenie to na
sposób wschodni oznacza nieograniczoną ilość razy — czyli zawsze
— i użyte zostało już w Biblii w opowieści krwawego Lameka
przechwalającego się, że pomści zniewagi „siedemdziesiąt siedem
razy” (Rdz 4,24). Tutaj owa formuła oznaczała straszliwe szerzenie
się zła. Lecz jeżeli zło jest niezmiernie płodne, to i dobro powinno
być przynajmniej takie samo. Dlatego Jezus użył tego samego
wyrażenia, by pouczyć, że zło należy zwyciężać bezgraniczną
dobrocią objawiającą się w nieustannym przebaczaniu zniewag.
Gdy się dobrze nad tym zastanowimy, widzimy, że jest to
obowiązek zaskakujący, prawie niepokojący.
Jezus, chcąc ukazać go bardziej dostępnym, zobrazował go
przypowieścią o niegodziwym słudze. Olbrzymi dług — tysiąc
talentów - jaki podarował mu pan tak łatwo, oraz niesłychana
twardość serca tegoż sługi, który z powodu niewielkiej sumy stu
denarów wtrąca do więzienia swego współtowarzysza, od razu
pozwalają zrozumieć głęboką prawdę ukrytą w przypowieści,
obrazującej nieskończone miłosierdzie Boga, który wobec żalu
i pokornej prośby grzesznika przebacza i przekreśla nawet
największy dług grzechowy. Z drugiej strony przypowieść daje
przykład przykrej nieczułości człowieka, który sam tak bardzo
potrzebując miłosierdzia, nie potrafi przebaczyć bratu małej nawet
winy. Chociaż wskutek pychy i mściwości wrodzonych
człowiekowi upadłemu przebaczenie może niekiedy drogo go
kosztować, to jednak jest ono niezbędnym warunkiem, by otrzymać
przebaczenie własnych grzechów. Nie ma innego wyjścia: albo
przebaczać i samemu dostąpić przebaczenia, albo odmówić
przebaczenia i zostać potępionym. „Podobnie — kończy
przypowieść — uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy
z was nie przebaczy z serca swemu bratu” (Mt 18,35).
Przypomina się upomnienie z pierwszego czytania:
„Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić... Pamiętaj na
przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego... i daruj obrazę” (Syr
28,6-7). Oto pouczenia nigdy nie dosyć rozważne, choć przecież
powinny skłaniać do badania własnego serca, by zobaczyć, czy nie
kryje się w nim żal i niechęć względem choćby jednego brata. Nie
na próżno Jezus uczył modlić się: „Przebacz nam nasze winy, jak
i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12).

INTENCJE MSZALNE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 września
9:00 – O Boże błogosławieństwo dla Pauliny Giba
- siostra Ewelina
11:00 - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy
Karzatka
- córka i zięć
PIĄTEK – 22 września
19:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julity
Johnson
- Marzena Giba
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 września
9:00 ++ Krystyna i Stanisław Kotkowscy
- córka
11:00 + Andrzej Von Steiner
- Beata Appelt z rodziną
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Kolekta: $ 1,020.00
II Kolekta – Pomoc dla powodzian w Teksasie: $ 326.00
Kawiarenka: $ 180.00
Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary oraz za
przygotowanie kawiarenki Paniom: Zenobii Dyc i Krystynie
Motyka - Bóg zapłać!
SŁUŻBA LITURGICZNA
NIEDZIELA – 17 września
Natalia Barnaś, Daniel Barnaś
NIEDZIELA – 24 września
Milena Tyc, Agnieszka Piotrowska
NIEDZIELA – 1 października
Grażyna Michałek, Tadeusz Leżak
NIEDZIELA – 8 października
Agnieszka Piotrowska, Beata Appelt

FESTIWAL PARAFIALNY 2017
Polski Festiwal Parafialny w San Diego odbędzie się
w dniach: 6-7-8 października. W obecny skład Komitetu
Festiwalowego wchodzą następujące osoby: Ksiądz
Proboszcz, Alicja i Bogdan Maziarz, Alicja Pająk,
Małgorzata Małys, Krystyna Motyka, Ewelina Giba,
Krzysztof Rubis, Agnieszka Giacalone, Stanisław
Chrapowicki i Bernard Szymaniak. Przewodniczącą
tegorocznego festiwalu jest Pani Krystyna Motyka. W
dzisiejszym biuletynie jest zamieszczony kalendarz prac
festiwalowych na najbliższe dni, dlatego prosimy o aktywny
udział w przygotowanie festiwalu. W sali parafialnej jest
wywieszona lista do zapisów na poszczególne dni prac
przygotowawczych do festiwalu. Zgłoszenia można również
kierować telefonicznie do Pań: Krystyna Motyka 619-7299156, Alicja Maziarz 760-207-9732 oraz Alicja Pajak 516398-3041.
Komitet Festiwalowy

SPONSORSTWO POLSKIEGO FESTIWALU
Zwracamy się serdeczną prośbą o wsparcie
finansowe festiwalu do biznesów i osób indywidualnych,
celem zmniejszenia kosztów jego organizowania. Sponsorzy
będą uhonorowani w czasie festiwalu. Zgłoszenia w tej
sprawie prosimy kierować do Ks. Proboszcza lub do Pana
Bogdana Maziarza na tel. 760-207-9734 na dwa tygodnie
przed festiwalem, ponieważ chcemy wszystkich sponsorów
umieścić na specjalnym plakacie. Dotychczas wpłynęły
donacje:
Marzena i Piotr Giba - $ 1,000.00
Aleksandra i Jan Węgrzyn - $ 1,000.00
Małgorzata i Sylwester Kardas - $ 500.00
Halina i Kazimierz Wiśniewski - $ 400.00

Maria Ostrowski - $ 200.00
Małgorzata i Sylwester Wrona - $ 200.00
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego festiwalu – Bóg
zapłać!

PODZIĘKOWANIE – FUNDUSZ FESTIWALOWY
Serdecznie dziękujemy Paniom za donacje ciast i
przygotowywanie kawiarenek w miesiącu sierpniu w ramach
zbierania funduszy na pokrycie kosztów festiwalu. W tym
projekcie uczestniczyły następujące osoby: Ewelina Giba,
Małgorzata Małys, Krystyna Motyka, Grażyna Michałek,
Elżbieta Nowicka, Olech Halina, Grażyna Wawrzyniak,
Alicja Maziarz, Małgorzata i Sylwester Wrona, Urszula Tyc,
Katarzyna Nowakowska. Całkowity dochód wyniósł: $
1,489.00 – serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać!

KALENDARZ PRAC FESTIWALOWYCH 2017
Bigos
19 wrzesień,
wtorek
od godz. 12
20 wrzesień,
środa
od godz. 12
21 wrzesień,
czwartek
od godz. 9 - 14
/14 -20
22 wrzesień,
piątek
od 12:00

Potrzeba minimum 10 osób każdego dnia i
na każda zmianę. Potrzebujemy panów w
czwartek na pierwszą zmianę!

Faworki
30 wrzesień,
sobota

Potrzeba minimum 16 osób.

Przygotowanie placu na festiwal
2-6
październik

Potrzebna każda ilość pań i panów

Prace porządkowe placu i kuchni po festiwalu
9 – 11
październik

Potrzebna każda ilość pań i panów.

UWAGA:
1. Listy do zapisywania się na każdy dzień są umieszczone
w sali parafialnej.
2. Będziemy prosić o przybycie w soboty jeżeli nie
zakończymy prac w zaplanowane dni.

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
uczestniczyli w pracach przygotowawczych do festiwalu tj.
obieranie i krojenie oraz smażenie cebuli:
Wtorek 5 września:
Halina Orlof, Anna Kociubko, Anna Brenkus, Alicja Pająk,
Teresa i Stanisław Chrapowicki, Halina i Janusz Mikos,
Alicja Maziarz, Ewelina Giba, Grażyna Michałek, Urszula i
Kazimierz Frysztacki, Krystyna Motyka – 14 osób.

Środa 6 września:
Anna Brenkus, Anna Kociubko, Alicja Pająk, Halina i
Janusz Mikos, Teresa i Stanislaw Chrapowicki, Alicja
Maziarz, Ewelina Giba, Iwona Bonacia, Ewa Pertyńska,
Krystyna Motyka – 12 osób.
Serdecznie dziękujemy następującym osobom, którzy
pracowali przy gołąbkach w minionym tygodniu:
Poniedziałek 11 września:
Halina Orlof, Bożena Galazkowska, Marzena Giba
Wtorek 12 września:
Marzena Giba, Alicja Pająk, Alicja Maziarz, Janina
Jachimowicz, Elżbieta i Andrzej Przybylski, Anna
Kociubko, Grażyna Michałek, Ken i Patti Najbert, Halina i
Janusz Mikos, Mirosława Jankowska, Krystyna Motyka,
Urszula Frysztacka - 15 osób.
Środa 13 września:
Marzena Giba, Alicja Maziarz, Alicja Pająk, Bożena
Galazkowska, Stanisław Chrapowicki, Elżbieta i Andrzej
Przybylski, Ewelina Giba, Agnieszka Piotrowska, Urszula
Frysztacka, Mirosława Jankowski, Zofia Dyblie, Małgorzata
Kardas, Ewa Waściński, Elżbieta Wilczyńska, Jadwiga
Włoczewski, Małgorzata Gał, Zuzanna Da Fonseca,
Krystyna Motyka, Kazimierz Sokół – 20 osób.
Wszystkim serdecznie dziękujemy - Bóg zapłać !
PODZIEKOWANIE DLA PANÓW
Serdecznie dziękuję Panom: Teodorowi Karamon i
Mariano Beben za zainstalowanie nowych drzwi z siatką
przy wejściu do sali parafialnej oraz zremontowaniu kilku
szafek w kuchni parafialnej. Dziękuję za wykonaną pracę i
donację gratis w postaci drzwi wejściowych – Bóg zapłać !
RELIGIA DLA DZIECI
Podobnie jak w ubiegłym roku lekcje religii dla dzieci będą
po porannej Mszy św. o godz. 10:15. Prosimy Rodziców o
zgłaszanie swych dzieci na naukę lekcji religii do Ks.
Proboszcza lub Pani Eweliny Giba.
Uroczystości 140. rocznicy objawień i koronacji obrazu
Matki Bożej w Gietrzwałdzie
W Gietrzwałdzie odbywały się 10 września główne uroczystości
140. rocznicy objawień Matki Bożej i 50-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W homilii prymas Polski abp
Wojciech Polak zwrócił uwagę, że w Gietrzwałdzie jest siła, która
uspokaja, jednoczy i raduje Polaków. Pielgrzymowali więc Polacy
ze wszystkich zaborów, ale też – jak opowiadają kroniki
gietrzwałdzkie – Niemcy, Kaszubi, Mazurzy i Litwini – wymienił
prymas. Nie tylko jednak pielgrzymowali. Brali do swej ręki
różaniec i modlili się o odnowę ducha, o nawrócenie serca, o
pojednanie i zgodę, o trzeźwość i wolność od pychy, o wzajemne
przebaczenie i w wielu innych intencjach osobistych, rodzinnych i
narodowych – wymienił hierarcha, wskazując, że było to wyraźnym
życzeniem Maryi, wypowiedzianym w tym miejscu dwóm
nastolatkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.
Hierarcha zwrócił także uwagę na kontekst objawień maryjnych w
Gietrzwałdzie. – Jak wiemy, był to dla naszej Ojczyzny czas
wielkiej próby. Polski nie było wówczas na mapach Europy i świata.
Po upadku powstania styczniowego w 1863 roku, naród nasz
doświadczał szczególnie bolesnego upokorzenia – mówił prymas.
Wskazał, że zaledwie na kilka lat przed maryjnymi objawieniami w
Gietrzwałdzie, na Warmii zakazano we wszystkich szkołach języka
polskiego i wyrzucano stąd niepokornych kapłanów i zgromadzenia
religijne. – W tych trudnych dniach Bóg nie opuścił swojego ludu.
Z ust Niepokalanej padły przecież i te słowa: nie smućcie się, bo Ja
zawsze będę przy was – przypomniał abp Polak.

