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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Za tydzień przypada III niedziela miesiąca. W tym dniu kolekta będzie przeznaczona na
budowę nowego kościoła i klasztoru.
3. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki odprawiamy o godz. 18.00, natomiast
w niedziele nie ma Mszy św. o godz. 10.00.
4. W piątek będziemy przeżywać Dzień Fatimski. Zapraszamy w tym dniu na pokutne
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30, Mszę św. w intencji zbiorowej (intencje można
składać przy furcie), a także na nabożeństwo fatimskie połączone z procesją światła na placu
kościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
5. Msza św. w int. pracowników, zarządu i uczestników, rodziców i opiekunów Warsztatów
Terapii Zajęciowej SPES odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 8.30.
6. Nauki przedślubne połączone z dniem skupienia odbędą się od 25 do 28 lipca, od środy
do piątku o 19.00, w sobotę - połączone z dniem skupienia o 10.00. Zapisy przy furcie.
7. Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnym Biegu wokół Parafii we wtorek o 20.00.
Zbiórka i zapisy w dniu biegu o godz. 19.45.
8. Do 1 września trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Włoch franciszkańskim
szlakiem oraz do Sankt. św. Michała Archanioła na Gargano 21-29.09.
9. Trwają wakacje. Serdecznie zachęcamy wiernych do korzystania z parafialnej oferty
wspólnotowego spędzania wolnego czasu, w tym również do udziału w pielgrzymkach
do uznanych przez Kościół miejsc kultu Matki Bożej i Świętych, a także do poznawania
piękna świata będącego odbiciem piękna jego Stwórcy. Równocześnie prosimy o ostrożny
wybór miejsca pielgrzymkowego, by nie popaść w konflikt z sumieniem, jeśli nawiedza się
miejsca wbrew zaleceniom Kościoła. Do takich należą Dechtice na Słowacji, o których
ordynariusz tamtejszej archidiecezji (trnavskiej) mówi, że rzekome objawienia Matki
Boskiej nie są uznane przez Kościół, odmawia zgody na odprawianie Mszy Świętej, a także
na organizowanie pielgrzymek na wierzchołek Borika. Proponujemy cały szereg innych,
uznanych miejsc, jak: Hostyń na Morawach, Zlate Hory w Czechach, Turzovka na Słowacji
czy Mariazell w Austrii. Uczestnicy niedawnej pielgrzymki do Wilna potwierdzają, że
głęboko przeżyli spotkanie z Matką Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.

W ostatnim tygodniu w wieku 41 lat zmarła nasza parafianka śp. Agnieszka GAŁKOWKSA.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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.

INTENCJE MSZY ŚW. 8.07 – 15.07.2018
XIV Niedziela Zwykła – 8.07
7.00 Za + Urszulę PINCZAK w 2. rocz. śm.
8.30 Za + Bogdana PYRAS we wspomn. ur.
11.30 W int. Barbary z ok. 40. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
17.00 Za + Ireneusza JANUS w dn. ur. – int. od żony, dzieci oraz wnuków.
Poniedziałek – 9.07
7.00 W int. Firmy „Kristof”, a także dobroczyńców.
18.00 Za + Janusza WRÓBEL w 30. dn. po śm..
Wtorek – wspom. św. Weroniki Giuliani – 10.07
7.00 Za ++ Elżbietę HOLEWIK, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Teofila SZOJDĘ, żonę Gertrudę, Antoniego i Gertrudę SZKLANY, Bogdana
GŁOWACZ i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy – 11.07
7.00 W int. Teresy.
18.00 Za + Jana TROCHA w 1. rocz. śm.
Czwartek – wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. – 12.07
7.00 W int. Marzanny z prośbą o zdrowie i Boże błog.
18.00 Za ++ syna Mirosława TWARDOSZ w 11. rocz. śm., Zbigniewa TWARDOSZ,
rodziców Zuzannę i Piotra CZAKAŃSKICH.
Piątek – wspom. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta – Dzień Fatimski
13.07
7.00 W int. Aleksandry z prośbą o zdrowie i Boże błog.
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Dzieci z Fatimy i św. Jana Pawła II
w int. zbiorowej.
Sobota – 14.07
7.00 W int. Barbary i Grzegorza GRUCHEL z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
14.00 W int. Katarzyny i Romana KOSIECKICH z ok. 25. rocz. śl. oraz w int. ich dzieci
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi,
Aniołów i Świętych.
18.00 Za ++ rodziców Rufina i Zofię RZYCHOŃ.
XV Niedziela Zwykła – 15.07
7.00 Za + Stanisława JANIK w 7. rocz. śm.
8.30 W int. pracowników, zarządu i uczestników, rodziców i opiekunów Warsztatów
Terapii Zajęciowej SPES.
11.30 Za ++ Eugeniusza i z rodziny.
17.00 W int. Magdy PACYNY z ok. 18. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi i Świętych.
Można zamawiać Msze św. gregoriańskie i do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. bez przerwy),
a także tzw. intencje bezterminowe, czyli bez określenia daty i godz. odprawienia takiej Mszy.
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 św. zbiorowe w naszym kościele odprawiane są
w Dni Fatimskie (każdy 13. dzień miesiąca od maja do października o godz. 18.00)

Myśl św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos”:
[…] milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to milczenie można
w pełni odczytać prawdę, jaka zawiera ewangeliczne stwierdzenie: „mąż
sprawiedliwy” (por. Mt 1, 19)
Trzeba umieć odczytywać tę prawdę, zawiera się w niej bowiem jedno
z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu. Kościół w ciągu
pokoleń coraz wnikliwiej i dokładniej odczytuje to świadectwo, jakby wyjmując ze skarbu tej
dostojnej postaci „rzeczy nowe i stare” (Mt 13, 52)
„Mąż sprawiedliwy” z Nazaretu posiada nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca. Ewangelista
mówi o Maryi jako o „Dziewicy poślubione mężowi, imieniem Józef” (Łk 1, 27). Zanim
zacznie się wypełniać „tajemnica od wieków ukryta w Bogu” (por. Ef 3, 9), Ewangelie
stawiają przed nami obraz oblubieńca i oblubienicy. Zgodnie z obyczajem izraelskiego ludu
obrzęd zaślubin obejmował dwa etapy: najpierw zawierano małżeństwo w sensie prawnym
(były to właściwe zaślubiny), a dopiero po pewnym czasie mąż sprowadzał żonę do swego
domu, Józef był więc „mężem” Maryi, zanim jeszcze z Nią zamieszkał; Maryja jednak
zachowywała wewnętrzne pragnienie całkowitego oddania się wyłącznie Bogu.
KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Mk 6,1–6)
Zaufać Bogu
Bliskim Jezusa wydawało się, że wiedzą o Nim wszystko. Był przecież
synem Maryi, bratem Jakuba, Jego krewni mieszkali pośród nich. Bardziej
wierzyli swojemu doświadczeniu i własnym przekonaniom niż mądrości Jego
słowa i Bożej mocy, która objawiała się przez cuda. Podobnie postępujemy,
kiedy kwestionujemy Boże działanie w naszym życiu, opierając się
wyłącznie na tym, co wydaje nam się prawdziwe. Jeśli ktoś rezygnuje z walki
z grzesznym uzależnieniem, bo dotychczasowe zmagania nie przyniosły spodziewanego efektu,
to znaczy, że uległ pokusie niewiary w moc łaski Bożej. Czy jest bowiem coś, czego Bóg nie
mógłby dokonać w swoim nieskończonym miłosierdziu? Chrześcijańska wiara polega na tym,
że człowiek bardziej ufa Bogu niż sobie i swoim doświadczeniom.
Panie Boże, umocnij moją wiarę. Pragnę budować moje życie na skale Twojej prawdy
i Twojego słowa. Uwolnij mnie od niedowiarstwa. o. Jarosław Krawiec OP
KĄCIK LITURGICZNY
BRUNO Z KWERFURTU (ok. 974-1009),
misjonarz i hagiograf niemiecki, starał się być wierny poleceniu Chrystusa:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, dlatego prowadził działalność
misyjną na Węgrzech, w Kijowie, wśród Pieczyngów (teren nad Dnieprem),
starał się także dotrzeć do Szwecji. Znalazł się też w Polsce, spotkał się
z Bolesławem Chrobrym i zaprzyjaźnił się z polskim władcą.
Pełen zapału misyjnego udał się na początku roku 1009, aby głosić
Ewangelię Prusom i Jadźwingom.
Poniósł śmierć męczeńską w opinii świętości wraz z 18 misjonarzami
8 marca 1009 r.
(Wspomnienie 12 lipca)
Na podst. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_bruno_bonifacy.html

Z KRONIKI PARAFIALNEJ
PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO SOKÓŁKI I NA LITWĘ
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Relacja
z pielgrzymki
w następnym
numerze

U Matki Miłosierdzia (Wilno, Ostra Brama)
PAPIEŻE O WAKACJACH
Św. Jan Paweł II:
,,Pragnę z całego serca, aby turystyka była zawsze
sposobnością do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem,
który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją
miłość i opatrzność; do spotkania z sobą samym, w postawie
milczącej refleksji i wsłuchania się w głos własnego wnętrza;
do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne
współistnienie między ludźmi i narodami”
/Orędzie na XXI Światowy Dzień Turystyki/

Papież Franciszek:
Drodzy bracia i siostry, wchodząc w okres letnich wakacji
pamiętajmy, że ten czas jest nam dany przez Boga dla dobrego
odpoczynku fizycznego, ale także dla duchowej odnowy i dla
umacniania więzi z członkami rodziny, z przyjaciółmi i z samym
Bogiem. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie, o niedzielnej Mszy
św. i o dziełach miłosierdzia dla tych, którzy go potrzebują.
Audiencja 24.06.2015

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

- Widzisz, toś mie wczora ocyganił, ty łożyroku diosecki! Pedziołeś, że idziesz do kamrata,
a poloześ do szynku…
- Po jakiemu, Hejdla? Przecach cie nie ocyganił, bo mój kamrat, widzisz, siedzioł w szynku.
/S. Ligoń, Bery i bojki śląskie, Katowice 1980/

