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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 11,1–13)
„Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i
skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie,
naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.
A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze,
niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje
królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na
każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść,
byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was,
mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu:
»Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie
mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi
są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię
wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z
powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (...)”.
Prosząc o chleb powszedni czy też o
siły w przeciwstawianiu się pokusom,
łatwo zapominamy, że najważniejszym z
darów, którego Bóg pragnie nam udzielać,
jest Duch Święty. To On, Nauczyciel
modlitwy (jak nazywa Go katechizm), jest
fundamentalnym darem. Dzięki Niemu
możemy wierzyć i żyć miłością Boga. To
On prowadzi nas do jedności z Ojcem i
Synem, czyni z nas żywe członki Kościoła,
uzdalnia do składania świadectwa naszej
wiary, obdarza owocami miłości, radości,

pokoju, cierpliwości. Dlatego każda
modlitwa
w
swym
podstawowym
wymiarze winna być pragnieniem Jego
obecności.
W OBLICZU OGROMU POTRZEB TEGO
ŚWIATA, GŁODU, CHORÓB, SMUTKÓW I
AGRESJI, DAJ MI WIARĘ, PANIE, ŻE
NAJPOTRZEBNIEJSZYM DAREM JEST
DUCH ŚWIĘTY, I O JEGO OBECNOŚĆ W
ŻYCIU ŚWIATA I MOIM POZWÓL MI Z
GORLIWOŚCIĄ ZABIEGAĆ.
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PONIEDZIAŁEK – 29.07.2013 – wsp. św. Marty
7.00 - Za + brata Romana, ++ rodziców Mariana i Zofię, bratową, + męża Jana, syna Marina,
wnuczkę Izabelę, Witolda, Hansa, ++ z rodziny Janik Stanisława i Marię, ++ pokrew. i
d. w c.
18.00 - Za + męża i ojca Ernesta w 6 rocz. śm. i za ++ rodziców z obu stron.
- Za + Agnieszkę Thiel (od sąsiadów).
WTOREK – 30.07.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Jadwigi z ok. 75 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodziny.
18.00 - Za + ojca Józefa Sempryk w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + Cecylie Herman, ++ rodziców Różę i Pawła, brata Jerzego, szwagra Helmuta i ++
z pokrew.
ŚRODA – 31.07.2013 – wsp. św. Ignacego z Loyoli
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Ks. Proboszcza z okazji 60 rocz. urodzin.
18.00 - Za + męża i ojca Walentego w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny Ochwat i Deja.
I CZWARTEK miesiąca – 01.08.2013 – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za + Otylię Szczędzina 9od Róż Różańcowych)
18.00 - Za + męża Franciszka Kubik z ok. ur. i + brata Ks. Antoniego Kubik, ++ rodziców, +
Ks. Prałata Antoniego Jokiel oraz ++ z rodziny Kubik i Moczygęba.
- Za + męża Józefa w rocz. śm.
I PIĄTEK miesiąca – 02.08.2013
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Ks. Proboszcza z ok. urodzin (od Margaretek).
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże
błog. w rodzinie.
I SOBOTA miesiąca – 03.08.2013
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za + siostrę Dorotę z ok. ur. oraz ++ rodziców Józefa i Helenę oraz d. w c.
12.00 - Msza ślubna: Magdalena Piela i Marek Przybyła.
18.00 - Za + matkę Helenę Strzałek, dwóch mężów i ++ rodziców i teściów.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.08.2013
7.00 - Za ++ rodziców Jana i Marię, + brata Jana, ++ dziadków, ++ z rodziny Weres i
Hamryszak i d. w c.
8.30 - Za + mamę Klarę z ok. ur. i 5 rocz. śm, ++ jej mężów Józefa i Franciszka, ++ rodziców
i rodzeństwo.
10.00 - Za + ojca Bolesława w 55 rocz. śm., ++ mamę Mariannę w 15 rocz .śm, + siostrę
Reginę w 7 rocz. śm. i d. w c.
- Za + męża Józefa Król, ++ braci i ++ rodziców z obu stron.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 60 rocz. ur. Teresy i z ok. urodzin syna Pawła oraz o błog.
Boże w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 90 rocz. ur. Józefy oraz o błog. Boże w całej rodzinie.
12.15 - chrzest: Bartosz Płoch, Anna Lemke, Wojciech Dyduch.
15.00 - Za ++ rodziców Jana i Walerię Wasilewskich, męża Waltra Bischof, syna Sylwestra,
siostrę Mirosławę Łupak, braci Bolesława i Piotra Wasilewskich, ++ z rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ XVII NIEDZIELA ZWYKŁA. Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św.

Krzysztofa, patrona kierowców. Po nabożeństwie będzie poświęcenie
samochodów, motocykli i rowerów. Niech Boże błogosławieństwo i opieka św.
Krzysztofa zawsze nam towarzyszą. Zmotoryzowanych parafian zapraszamy do
udziału w nabożeństwie.
♦ W poniedziałek wspomnienie św. Marty, patronki gospodyń.
O godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę wspomnienie św. Ignacego z Lojoli.

O godz. .7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Proboszcza.

♦ I Czwartek miesiąca - czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie zakonne i
misyjne. Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo eucharystyczne.
♦ W czwartek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorirgo, biskupa i doktora Kościoła.
♦ I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.

O godz. 7.00 - Msza św., wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja przez cały
dzień. O godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki
Pańskiej. O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
♦ W piątek obchodzimy także święto Najśw. Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka
Boża. O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza święta. Po Mszy św.
nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
♦ W miesiącu sierpniu nie będzie odwiedzin chorych.
♦ W niedzielę na Górze św. Anny Uroczystości Matki Boskiej Anielskiej oraz
pielgrzymka motocyklistów.
♦ Dzisiaj i 2 sierpnia oraz w przyszłą niedzielę można zyskać w kościołach
parafialnych odpust zupełny zwany „Porcjunkulą”. Odpust ten można zyskać
tylko jeden raz. Nazwa pochodzi od małego kościółka w Asyżu zbudowanego przez
św. Franciszka. Warunki zyskania odpustu:
• sakrament pokuty i Komunia św.
• nawiedzenie kościoła i modlitwa Ojcze nasz…i Wierzę w Boga …
• dowolna modlitwa w intencji Ojca Świętego;
• wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
♦ Spowiedź św. w czwartek i w piątek od godz. 17.00 do 18.00.
♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za

ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
POGRZEB: + Rewerski Władysław, lat 79, zam. ul. Kard. Wyszyńskiego 9/76
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek...
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MODLICIE SIĘ, A NIE OTRZYMUJECIE,
BO SIĘ ŹLE MODLICIE. (Jk 4, 3)
Czy te zacytowane wyżej słowa św. Jakuba nie odnoszą się także do nas? Czy
my naprawdę dobrze się modlimy, czy wiemy, o co prosić Boga i jak powinniśmy to
czynić? Zapewne i nam potrzeba dobrego nauczyciela modlitwy. Znajdujemy go w
Jezusie, który zanim nauczył swoich uczniów swojej modlitwy, najpierw dał jej
przykład. Dlatego prosimy naszego Mistrza: Panie, naucz nas modlić się . Jezus z
radością podejmuje to nasze oczekiwanie. Nauczył nas tej prostej modlitwy Ojcze
nasz. Znamy ją od najwcześniejszych lat naszego życia, codziennie ją powtarzamy.
Czy jednak zastanawiamy się nad wszystkimi prośbami, które w tej modlitwie
przedstawiamy naszemu Ojcu w niebie?
Na pewno często prosimy Ojca: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Nie prosimy o bogactwo, ale o godne, spokojne życie dla nas i dla naszych rodzin.
Jeśli Jezus każe nam o to prosić Ojca, to dlatego, że Bogu na nas zależy. On naprawdę
chce, żeby ludziom żyło się dobrze na ziemi, która jest w stanie wyżywić wszystkich.
Jeśli tak nie jest, to nie dlatego, że Bóg nie chce dać czegoś ludziom, ale dlatego, że
sami ludzie nie umieją troszczyć się o sprawiedliwy podział dóbr tej ziemi. Często
pewnie też prosimy: Ojcze, przebacz nam nasze winy. Przecież upadamy i mamy tego
świadomość. Bóg jednak nie chce śmierci grzesznika, chce żeby się nawrócił i żył
lepiej niż dotychczas. Nasz Bóg jest przecież Miłosiernym Ojcem.
Czy jednak prosimy o to, byśmy doświadczyli miłosierdzia Bożego, mając
świadomość, że ludzie podobnego daru oczekują od nas? Czy bierzemy na serio
wezwanie Jezusa, który każde nam prosić o przebaczenie, bo i my przebaczamy
każdemu, kto nam zawini? Sami z siebie takiej mocy nie wykrzeszemy. Bóg może
nam jej udzielić, bo przecież On chce, żeby Jego dzieci żyły w zgodzie nie tylko z
Nim, ale i między sobą. A czy wiedząc, że nasze życie nieuchronnie zbliża się do
śmierci, czyli do chwili przejścia z tego świata do wieczności, prosimy, żeby to było
przyjściem Bożego królestwa? Tego też pragnie dla nas Ojciec, niebo jest miejscem
naszego przeznaczenia. O życie godne nieba też trzeba się modlić. Takie życie jest
potwierdzeniem prośby święć się imię Twoje. To wezwanie uczy nas, że naszym
dobrym życiem oddajemy Bogu chwałę, a sobie przygotowujemy wieczne szczęście w
niebie. Dlatego z tą troską musi być związana prośba o siłę w pokusach, które rodzą
się w nas albo przychodzą ze świata. Trzeba więc prosić: Ojcze, nie dopuść, byśmy
ulegli pokusie. Nade wszystko jednak należy prosić: Ojcze, bądź wola Twoja. To
jest modlitwa najważniejsza, bo uświadamia nam, że nie oczekujemy, by Bóg zmienił
swoją wolę na jakąś łatwiejszą i radośniejszą, ale by nam udzielił mocy i odwagi,
byśmy Jego wolę, także tę najtrudniejszą, bolesną, zaskakującą i niezrozumiałą,
zawsze umieli przyjąć.
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