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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 6,1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczad w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I
co za mądrośd, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego
ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i
Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”
I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i
w swoim domu może byd prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam
zdziaład żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i
uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził
okoliczne
wsie
i
nauczał.

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 dokonad w swoim
nieskooczonym
miłosierdziu?
Chrześcijaoska wiara polega na tym, że
człowiek bardziej ufa Bogu niż sobie i
swoim doświadczeniom.
Panie Boże, umocnij moją wiarę.
Pragnę budowad moje życie na skale
Twojej prawdy i Twojego słowa.
Uwolnij mnie od niedowiarstwa.

I N T E N C J E 09-15.07.2018
PONIEDZIAŁEK– 09.07.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Agnieszki i Piotra z ok. 25 r. ślubu oraz o bł. B. w rodz
18.00 - Za † męża i ojca Rajnharda w k. r. śm., d. w c.
- Za † Krzysztofa Opala (od cioci Anny z rodziną)
WTOREK– 10.07.2018
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † męża Romana w k. r. śm., †† z rodziny Duczak, Matuszczyk, †† z rodziny
- Za † mamę Benignę Połukord
ŚRODA – 11.07.2018 – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Urszuli z ok. ur.
18.00- Za †† teściów Józefa i Jadwigę Nitka, d. w c.
- Za † syna Dariusza w 8 r. śm., †† rodziców Anielę i Emila, † teścia Jana, †† szwagrów i
szwagierki, †† sąsiadów Golec
CZWARTEK– 12.07.2018 – Św. Brunona Bonifacego z Kwerfuru
7.00 - wolna intencja
18.00- Za †† Augustyna i Franciszkę Rajn
- Za † Cecylię Mleczek-Kandziora w 11 r. śm., †† z rodziny Greif, Mleczek
PIĄTEK – 13.07.2018 – Św. Andrzeja Świerada i Benedykta – DZIEO FATIMSKI
7.00 - wolna intencja
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża, ojca i dziadka Józefa Klyszcz w 22 r. śm., matkę Klarę, ojca Emanuela Klyszcz, †
Józefa Sowa, †† z rodziny Klyszcz, Sowa, Gawlik
- Za † Adriana Wacholc, jego †† rodziców Engelberta i Gertrudę oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Małgorzaty
SOBOTA – 14.07.2018
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za †† rodziców Antoninę i Władysława, brata Zbigniewa, teściów Józefę i Pawła, Stanisława i
Mariannę, †† z rodziny
- Za † męża Henryka, syna Grzegorza, †† z rodziny
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2018
7.00 - Za † mamę Klarę w 10 r. śm., †† mężów Józefa i Franciszka, †† rodziców, †† z pokr.
- Za † Annę Piszczor, †† rodziców z obu stron, †† z całej rodziny
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marii z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla całej rodziny
- Za † męża Rudolfa Kania, †† rodziców Martę i Bernarda Prus, teścia Pawła, żony Katarzynę i
Gertrudę, †† dziadków, †† z pokr., † siostrę Różę
10.00 - Za †† rodzicówDarmetko, † brata Kazimierza, † siostrę Danutę, szwagra Kazimierza,
wnuczkę Martynę, †† z rodziny
- Za †† rodziców Aleksandrę i Tadeusza Wróbel w k. r. śm., †† z rodziny Gruca, Działek
11.15 - Za † mamę Zdzisławę w k. r. śm., †† z rodziny Kulig, Wiśniewski, Paprocki
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
12.15 - CHRZEST: Jakub Stebnicki
15.00 - Za † Mariana Bosakowskiego w 7 r. śm., †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Wacława i Kazimiery Knied z ok. 55 r. ślubu oraz o bł. B.
dla całej rodziny
16.00- Nieszpory niedzielne
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1. NIEDZIELA

ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA
Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci
w Kościele łacioskim. Wsławił się niezwykle mądrą
i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu
późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony
przez siebie zakon Benedykt przyczynił się nie tylko do
pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko
rozumianej kultury. Jego synowie duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania
Chrystusowi ludów germaoskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r. wyróżnid
św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego poczesne miejsce,
udokumentowane wiadomości o nim są nikłe. Podstawowym źródłem jest dzieło św.
Grzegorza I Wielkiego, papieża, przedtem mnicha benedyktyoskiego, który żył w czasach
bliskich św. Benedykta.
Zasadniczą cechą Reguły św. Benedykta jest umiar. Nie jest ona tak surowa jak
reguły św. Kolumbana, Kasjana czy prawodawców rodzin mniszych Wschodu. Nie
preferuje studiów jak reguła Kasjodora. We wszystkim: w modlitwie, uczynkach
pokutnych, w pracy i w spoczynku, w posiłku i piciu zaleca umiar: „złoty środek”. Celem
zasadniczym, jaki Założyciel wytyczył swoim synom duchowym, jest służba Boża. Całe
życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności winny zmierzad do tego, by głosiły chwałę
Stworzyciela. Dewizą Patriarchy było: Ora et labora - módl się i pracuj. Ze szczególną
pieczołowitością strzegł kultu liturgicznego, co pozostało do dni obecnych pięknym
dziedzictwem jego zakonu. Poważną częśd dnia zakonnika przeznaczył na lectiodivina czytanie Pisma Świętego. Wprowadził do zakonu profesję - prawem zagwarantowaną
przynależnośd do zakonu oraz stabilnośd miejsca, czyli zobowiązanie mnichów do
pozostawania w jednym klasztorze aż do śmierci. Reguła św. Benedykta stała się
podstawą dla wielu innych.
W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyoskim jest Tyniec. Do Polski
benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (+ 997). Za czasów Bolesława Chrobrego
założyli klasztor po kamedułach w Międzyrzeczu. Zamieszki, jakie po śmierci tego króla
powstały, i nawrót pogaostwa, doprowadziły do upadku klasztoru. W XI wieku widzimy
benedyktynów w Trzemesznie, w Łęczycy (Tum), w Gnieźnie, w Tyocu, na Łysej Górze,
w Czerwiosku, Płocku, Kruszwicy, w Krakowie, Sieciechowie, we Wrocławiu, Oleśnicy,
Lubiniu i w Gdaosku. Obecnie istnieją ich opactwa w Tyocu, Lubiniu koło Kościana oraz
Biskupowie.
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