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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Zapraszamy dziś na nieszpory niedzielne o godz. 16.30.
2. Dziś Dzieci Maryi udają się na rekolekcje do Górek Wielkich. Bóg zapłać za wsparcie
materialne; ofiara złożona na ten cel w ubiegłą niedzielę wyniosła 1300 zł.
3. W czasie wakacji Msze św. wieczorne w piątki będą o godz. 18.00, natomiast w niedziele
nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.
4. W sobotę 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 lub w dniu fatimskim do koszyka pod chórem), a także na nabożeństwo
fatimskie połączone z procesją światła na placu kościelnym. Prosimy o przyniesienie świec.
5. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do
kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie o umożliwienie ich dzieciom spełnienie
praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej Mszy św.
6. We wtorek kolejny Bieg wokół Parafii. Zbiórka i zapisy o godz. 19.50.
7. Paraf. pielgrzymka w Bieszczady odbędzie się 5 i 6 października. Koszt 275 zł. Zapisy
i zaliczka przy furcie.
8. Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Jordanią (25.01 do 1.02.2020
r.) Plan pielgrzymki - w gablotce oraz na stronie internetowej.
9. Nauki wraz z dniem skupienia dla narzeczonych odbędą się w naszej parafii od 24 -27
lipca br. Zapisy do15 lipca.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć wychodząc z kościoła.
W ostatnim tygodniu przeżywszy 58 l. zmarł nasz Parafianin śp. Paweł KOSIECKI z ul.
Owsianej. Wieczny odpoczynek racz mu 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. 7.07 – 14.07.2019
7.00
8.30
11.30
17.00
7.00
18.00

XIV Niedziela Zwykła – 7.07
Za ++ Henrykę TUBIS, jej rodziców oraz rodziców, siostry i braci ze strony męża.
Za ++ Halinę WARYAS, rodziców i siostrę.
Za + Jana POSTAWA – int. od żony Miłosławy.
Za ++ rodziców Emę i Wilhelma, brata ks. Antoniego i siostrę Małgorzatę.
Poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb. – 8.07
Za + Urszulę w 3. rocz. śm.
Za ++ męża Jana w 2. rocz. śm., rodzeństwo i teściów.

Wtorek – św. św. Męczenników Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy – 9.07
7.00 Za ++ rodziców Marię i Józefa LASEK, trzech synów, synową i zięciów.
18.00 Za ++ Eugeniusza, z rodziny, a także w int. Soni z ok. 80. rocz. ur. z prośbą o zdrowie
i Boże błog.
Środa – wspom. św. Weroniki Giuliani – 10.07
7.00 W int. Alicji PILEWSKIEJ z ok. 16. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.
18.00 Za ++ Teofila i Gertrudę SZOJDA, Gertrudę i Antoniego SZKLANY, Bogdana
GŁOWACZ.
Czwartek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy – 11.07
7.00 Za + Monikę DZIĄĆKO w 30. dn. po śm.
18.00 Za + Jana TROCHA w 2. rocz. śm.
Piątek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. – 12.07
7.00 Za + Adriana BUŁAWA – int. od Zakładu Pogrzebowego „Angelus”.
18.00 Za ++ syna Mirka TWARDOSZ w 12. rocz. śm. oraz z rodzin CZAKAŃSKI
i TWARDOSZ.
Sobota – wspomnienie świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta–
– Dzień fatimski – 13.07
7.00 Za +Adriana BUŁAWĘ – int. od wujka Jana z rodziną.
15.00 W int. Czesława POŚPIECH z ok. 60. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
TD
18.00 Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej, św. Dzieci z Fatimy i św. Jana Pawła II
w intencji zbiorowej.
XV Niedziela Zwykła – 14.07
7.00 W int. Jana z ok. 79. rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.,
zdrowie, opiekę Maryi, Aniołów i Świętych.
8.30 Za + Stanisława JANIK w 8. rocz. śm.
8.30 W int. uczestników warsztatów terapii zajęciowej na rzecz niepełnosprawnych SPES,
rodziców i pracowników.
11.30 W int. Józefa i Janiny LOSKOT z ok. 50. rocz. śl., z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Maryi.
17.00 Za + Jana POSTAWA – int. od syna Marka z rodziną.
W naszym klasztorze odprawiana jest Msza św. gregoriańska:
Za + Alojzego WALTERA (od 2 – 31.07.2019)
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)

KOMENTARZ DO DZISIEJSZEJ EWANGELII
(Łk 10,1-12.17-20)
Dar Bożego pokoju
Dary, które Jezus wysłużył swoją męką i zmartwychwstaniem, pozostawił dla
dobra wszystkich w swoim Kościele. W nim powołuje tych, którzy mają być
zwiastunami Bożego pokoju. Dar pokoju nie jest ich własnością, lecz skutkiem
bycia przez nich posłusznymi narzędziami Bożej łaski. Bo można przekazać innym to, co się

samemu posiada. Każdy dom potrzebuje Bożego pokoju. Nie tylko ten, który się nawiedza, ale
i swój własny. Boży pokój to panowanie Boga, gdzie Jego prawo miłości jest przyjmowane
i realizowane, gdzie jest miłosne posłuszeństwo Jego nauce. Pokój Boży to nie brak trudności,
lecz brak grzechu. To przyjaźń z Jezusem, który jest naszym pokojem i przebłaganiem.
Przyjaźń, która promieniuje na innych i wzbudza w nich tęsknotę za Bożym pokojem.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój i dobro!
Panie Jezu, wlewaj nieustannie w moje serce łaskę Twojego pokoju, aby to, że jestem
narzędziem Twojej łaski wobec innych, było wiarygodne. Panie, proszę Cię o Twój pokój dla
wszystkich dziś spotkanych ludzi.
ks. Janusz Lekan
KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O DUCHU ŚWIĘTYM

polecić."

Czytajmy „Katechizm"… i to nie tylko w Roku Wiary
„Nasz Kochany Papież, Jan Paweł II, dał nam wspaniałe dzieło, w którym wiarę stuleci
wyjaśniono w sposób syntetyczny: Katechizm Kościoła Katolickiego. Ja sam mogłem
przedstawić niedawno Kompendium tego Katechizmu, przygotowane na życzenie
zmarłego Papieża. To dwie fundamentalne książki, które chciałbym wszystkim wam
Benedykt XVI, Kolonia, 21.08.2005

KKK 714 Dlatego Chrystus rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny, odnosząc do siebie
następujący fragment proroctwa Izajasza (Łk 4,18-19) (Por. Iz 61, 1-2):
Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
bym opatrywał rany serc złamanych,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana.
DUCH ŚWIĘTY
A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc
Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Rz 15,13
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 r. (5)
III. 13 lipca 1917 - trzecie objawienie się Matki Bożej (1)
13 lipca 1917 r. krótko po naszym przybyciu do Cova da Iria
do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi
licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany już blask światła, a
następnie Matkę Boską na dębie skalnym.
- „Czego sobie Pani ode mnie życzy?" - zapytałam.
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca,
żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć
Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko
Ona może te łaski uzyskać".
- „Chciałabym prosić, żeby Pani nam powiedziała, kim jest i uczyniła cud, żeby wszyscy
uwierzyli, że nam się Pani ukazuje".
- „Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc! W październiku powiem, kim jestem i czego
chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".

Potem przedłożyłam kilka próśb, nie pamiętam, jakie to były. Przypominam sobie tylko, że
Nasza Dobra Pani powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec, aby w ciągu roku te łaski
otrzymać. I w dalszym ciągu mówiła:
- „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary:
O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".
Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach.
Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym
ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych,
rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą
wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru,
lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy
wywołujących dreszcz zgrozy. (Na ten widok musiałam krzyczeć «aj», bo ludzie to podobno
słyszeli.) Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do
wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak
rozżarzone węgle.
/c.d. w następnych numerach/
Na podst. Wspomnień Siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria. Fatima,
grudzień 2002
http://www.sekretariatfatimski.pl/

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

23.06.2019 I Parafialny Rajd Rowerowy (Kopalnia "Wujek", Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów,
Muchowiec)

Z CZEGO SIĘ ŚMIEJOM U ANTKA NA WINKLU

Na plaży:
- I pamiętaj, Jasiu, nie wejdziesz do wody, zanim nie
nauczysz się pływać!
***
- Nie wierzę – mówi ojciec do uczącej się jeździć
samochodem córki – żeby ten siwy pan mógł być dobrym
instruktorem …
- Mylisz się, tatusiu. Kiedy rano zaczynaliśmy naukę, ten
pan miał jeszcze ciemne włosy!
***
Policjant zatrzymuje dwóch mężczyzn:
- Dowody proszę!
- Ale my nie umiemy pływać!

