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1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. We wtorek (25.07) przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców.

W związku z tym w przyszłą niedzielę będziemy udzielać uroczystego błogosławieństwa
kierowcom oraz ich samochodom i innym pojazdom mechanicznym.
3. W dniach 23-30 lipca obchodzimy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem:

„Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich
kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1
grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Szczegóły na plakacie.
4. Do 13 października będzie trwała peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

w rodzinach naszej parafii. W zakrystii można jeszcze się zapisywać, podając termin
przyjęcia Matki Bożej w znaku fatimskim do swojego domu na całą dobę.
5. Trwa konkurs na tytuł naszej gazetki parafialnej. Szczegóły na stronie internetowej.
6. Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia odbędą się od środy do piątku o 19.00,

w sobotę - połączone z dniem skupienia o 10.00.
7. Nauki dla rodziców i chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 16.30.
8. Organizujemy autokarową pielgrzymkę kobiet do Piekar Śl. dnia 20 sierpnia. Koszt

przejazdu 15 zł. Zapisy przy furcie.
9. W czasie wakacji, urlopów nie zapominajmy o Panu Bogu, o naszej obecności na Mszach

św. niedzielnych. Zachęcamy także do nawiedzania w tym czasie miejsc świętych.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

Za wszelkie ofiary, modlitwy i wyrazy życzliwości składamy serdeczne podziękowania
„Bóg zapłać”. Niech Maryja i św. Antoni wypraszają nam potrzebne łaski
w kolejnym tygodniu naszego życia.
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XVI Niedziela Zwykła – 23.07
Za + Stanisława JANIK i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Jana KLATKA - int. od Sylwii i Andrzeja Jędrzejewskich z rodziną z Wadowic.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wspom. Wiernych w int. Gabrieli LISON z ok.
60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski. /TD/
Za ++ Annę, rodziców Annę, Pawła i rodzeństwo ŚWIDER.

Poniedziałek – wspom. św. Kingi, dz. – 24.07
7.00 Za + Annę STAWINOGĘ – we wspomnienie urodzin.
18.00 W int. Krystyny ŻYŁKA z ok. im. z prośbą o Boże bł., Dary Ducha Świętego, opiekę
Najświętszej Maryi Panny i zdrowie.
18.00 W int. Czesława WRÓBEL z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże bł., opiekę Maryi i św. Antoniego.
Wtorek – święto św. Jakuba, Apostoła – 25.07
7.00 Za ++ Krzysztofa BUGAJ, rodziców z obu stron, dwóch braci, szwagra i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Bożenę KROK w 1. rocz. śm. – int od męża i dzieci.
Środa – wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07
7.00 Za ++ Hannę i Kazimierza WILEŃSKICH.
18.00 Za ++ Agnieszkę i Wiktora KOT oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek – 27.07
7.00 Za + Jolantę BASTĘ - int. od rodziny Budzowskich.
18.00 W int. Beaty i Dariusza MŁOCEK z ok. kolejnej rocz. śl. oraz całej rodziny z podz.
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę Maryi i św. Antoniego.
Piątek – 28.07
7.00 Za + Mariana w 2. rocz. śm.
18.00 W int. Nikodema z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla
całej rodziny.
Sobota – wspom. św. Marty – 29.07
7.00 Do Opatrzności Bożej przez wstaw. MB Częstochowskiej w int. Jadwigi z ok. 65.
rocz. ur., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny.
18.00 Za ++ męża Gerarda STASZEK, syna Ryszarda, rodziców, Monikę i Rafała
w kolejną rocz. ich śmierci.
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XVII Niedziela Zwykła – 30.07
Za + Ignacego BALCER w dniu rocz. ur. i dusze w czyśćcu cierpiące.
W int. Danuty i Michała w kolejną rocz. śl. i rocz. ur. Danuty z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę Maryi i Świętych.
Chrzty i roczki.
Chrzest.
W int. Marty z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., i zdrowie.

Msze św. gregoriańskie wznawiamy od września.
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. bez przerwy), a także tzw. intencje
bezterminowe, czyli bez określenia daty i godziny odprawienia takiej Mszy św.
Przy furcie można także zamawiać intencje do Mszy św. zbiorowych. Msza św. zbiorowa to
jedna Msza św., podczas której odprawia się intencje złożone przez kilka osób, za ich wiedzą
i zgodą. Msze święte zbiorowe w naszym kościele odprawiane są w Dni Fatimskie
(każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)

Myśl bł. Honorata Koźmińskiego

„Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg zaradzi najlepiej wszystkiemu.”
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mt 13,24- 43)

Potrzeba więcej czasu
Pszenica i chwast. Słudzy chcą wyrywać chwasty, jeszcze zanim dojrzeje pszenica,
ale Bóg wie, że gdy pozwoli się obojgu rosnąć, to na koniec będzie bardzo łatwo
odróżnić, co jest dobre, a co złe. Wystarczy tylko patrzeć na rozwój, to, co dobre pięknieje, pnie się wzwyż, staje się coraz bardziej szlachetne i wydaje owoce, a to,
co złe, staje się coraz bardziej pokraczne, coraz słabsze i nie daje żadnych owoców,
a jeśli już, to złe. Bóg jest cierpliwy. Pozwala także temu, co jest
w nas, temu wewnętrznemu plonowi, który pojawia się w naszych
duszach, rosnąć aż do zbiorów. Nie wykorzenia tego, co w nas złe,
z nadzieją, że to, co dobre, będzie mocniejsze i zwycięży.
Cierpliwość Boga - tego powinniśmy się uczyć.
Ojcze cierpliwy i bogaty w miłosierdzie, Ty dajesz Słowo, które stało się Ciałem.
Spraw, abyśmy całą duszą kochali Ciebie i przez łaskę wiary wzrastali ku Tobie.
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Weź udział w Akcji św. Krzysztof 2017
Podziękuj Panu Bogu
za bezpiecznie przejechane kilometry.
Pomóż polskim misjonarzom
w zakupie pojazdów misyjnych.
Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa błogosławienie kierowców,
ich samochodów i in. pojazdów w niedzielę, 30 lipca po każdej Mszy św.

Święci najbliższych dni
26 lipca
Święci Anna i Joachim, rodzice Najświętszej Maryi Panny
Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia
bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Protoewangelii
Jakuba, napisanej ok. r. 150, z Ewangelii Pseudo-Mateusza z w. VI oraz z Księgi Narodzenia
Maryi z w. VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów,
gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa, stąd może zawierać ziarna prawdy
zachowanej przez tradycję.
Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim
znaczy tyle, co "łaska". Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej

w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci
z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy.
Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało
być prorocze, gdyż oznacza tyle, co "przygotowanie Panu". W dawnej Polsce czczony był jako
"protektor Królestwa". Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać ziemię. Razem ze
św. Anną patronują małżonkom.
Od dawna biblistów interesował problem, dlaczego Ewangeliści podają dwie odrębne
genealogie Pana Jezusa: inną przytacza św. Mateusz (Mt 1, 1-18), a inną - św. Łukasz (Łk 3,
23-38). Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że św. Mateusz podaje rodowód Chrystusa
Pana wymieniając przodków św. Józefa, podczas gdy św. Łukasz przytacza rodowód Pana
Jezusa wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie byłby wtedy
św. Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał
drugie imię Joachim. Sprawa jest nadal otwarta.
Apokryficzna Protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna
i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się i dawali
hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię. Joachim, będąc już
w podeszłym wieku, udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł
i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł
i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka
Anna da mu Dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy
narodzinach ukochanej Córki, której według zwyczaju piętnastego dnia
nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin
urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi,
spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą Jedynaczkę na
służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała 3 lata, oddano Ją do świątyni, gdzie wychowywała się
wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem
szat kapłańskich. Wcześniej miał pożegnać świat Joachim. Według jednej z legend Annie
przypisuje się trinubium - po śmierci Joachima miała wyjść jeszcze dwukrotnie za mąż.
Liturgiczny obchód ku czci rodziców Maryi pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził
go w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem Poczęcie św. Anny. Wspomnienie obchodzono
w różnych dniach, łącznie (św. Joachima i św. Anny) lub oddzielnie. Na Zachodzie
wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku X. Papież Urban VI bullą Splendor
aeternae gloriae z 21 czerwca 1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II
w 1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca. Paweł V zniósł jednak to
święto w 1568 r., opierając swoją decyzję na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego
nic nie wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im się szczególna cześć. Dlatego Grzegorz
XIII święto Joachima i Anny ponownie przywrócił (1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień
pamięci 26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku wprowadził osobno święto św. Joachima,
wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna miała nadal swoje święto dnia 26 lipca.
Reforma liturgiczna z roku 1969 połączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.
www.brewiarz.pl
UŚMIECHNIJ SIĘ

Który święty jest najtłustszy?
- Olej święty.
***
Który święty ma 2 głowy, 4 ręce i 4 nogi?
- Święty związek małżeński.

