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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia św. Łukasza (11, 1 – 13)
Chrystus uczy modlitwy
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się,
a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie,
naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić,
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
przebaczamy każdemu, kto przeciw 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, pożycz mi trzy chleby, 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 są ze mną
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam 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 zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec
z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

___________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________

PONIEDZIAŁEK – 29.07.2019 – św. Marty
7.00 - Za † brata Romana w 15 r. śm., †† z rodziny Świackiewicz, Ataryk, Bożyczków, Janików
i d. w c.
18.00- Za † męża Ernesta w kol. r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w pewnej intencji
WTOREK – 30.07.2019
7.00 - Za †† z rodzin Lisickich i Lewik oraz za d. w c.
18.00- Za † męża Romana Maślankiewicza z ok. ur., ojca Mikołaja, brata Jana Łęgowego i d. c.
- Za † Romana Kamińskiego z ok. ur.
ŚRODA – 31.07.2019 – św. Ignacego z Loyoli
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o błog. Boże i zdrowie w pewnej int. oraz za †† rodziców.
18.00- Za † ciocię Urszulę Langner w 2 r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna Krzysztofa o powrót do zdrowia
CZWARTEK – 01.08.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca – św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00- Za † męża Franciszka Kubik z ok. ur., córkę Ilonę, ks. Antoniego Kubik, ich †† rodzic.,
ks. prałata Antoniego Jokiel, †† z rodzin Kubik, Moczygęba i Chudalla
- Za †† rodzic. Elżbietę i Maksymiliana Kraka, Stanisławę i Andrzeja Chabluk, teścia Jana
Małek i †† z rodziny
PIĄTEK – 02.08.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Aliny i Stefana Rasiński z ok. 60 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
SOBOTA – 03.08.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różańca
18.00- Za † matkę Helenę, 2 mężów, ich †† rodzic. oraz Alfreda Lot
- Za † Krystynę Słowińską w 35 r. śm., †† z rodzin Baczyński, Słowiński, Rupacz
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.08.2019
7.00 - Za †† rodzic. Jana i Marię, brata Jana, bratową Zofię, †† z rodzin Weres, Hamryszak
8.30 - Za †† rodzic. Alojzego i Reginę, teścia Maksymiliana, siostrę Joannę, szwagra Janusza,
d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † męża Manfreda w 3 r. śm., rodzic. Emilię i Józefa, teścia Maksymiliana
10.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Łukasza i Sandry z ok 5 r. śl. oraz wnuków Adama, Alicji
i Aleksandra z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Janiny Lewandowski z ok. 80 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
11.15- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jerzego Ponikowskiego z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B dla syna
ks. Kamila na drodze posługi kapłańskiej
- Za †† rodzic. Irenę i Tadeusza Ponikowskich oraz Jana i Janinę Łanowy
12.15-CHRZEST: Franciszek Antoni Cholewa,
15.00- Za † Marię Koprek w 1 r. śm., męża Ryszarda, rodzic. i rodzeństwo oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † mamę Janinę w 5 r. śm., ojca Jana, brata Kazimierza, †† z rodzin Tarsa i Gurba

__________ OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

__________

1. XVII Niedziela Zwykła. O godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Marty. Po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. W środę wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.
4. W czwartek 1 sierpnia wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Bpa i Doktora Kościoła,
założyciela Zgromadzenia Ojców Redemptorystów.
5. I Czwartek miesiąca to pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej.
O godz. 17.30 różaniec za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. W piątek 2 sierpnia przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.
7. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii
i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja Najśw.
Sakramentu.
O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające i Msza św. wieczorna.
8. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca
i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeństwo i zmiana tajemnic.
9. W sobotę nie będzie odwiedzin chorych w domach.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 do 17.45 adoracja Najśw. Sakramentu.
10. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
W tym tygodniu dodatkowo w I Czwartek i w I Piątek od godz. 17.00 do 18.00.
11. W tym tygodniu w kościołach parafialnych można zyskać odpust Porcjunkuli. Nazwa
pochodzi od małego kościółka w Asyżu zbudowanego przez św. Franciszka. Odpust ten
można zyskać dzisiaj tj. 28 lipca, albo w piątek 2 sierpnia lub w przyszłą niedzielę tj.
4 sierpnia. Odpust można zyskać tylko raz w jeden z wyznaczonych dni.
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.
12. W niedzielę 4 sierpnia odbędzie się doroczna Międzynarodowa Pielgrzymka
Motocyklistów na Górę Świętej Anny. Msza św. w Grocie Lurdzkiej o godz. 11.30.
13. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
z ubiegłej niedzieli przeznaczone na pomoc misjonarzom, zebrano kwotę 2395 zł.
Dziękujemy także za ofiary duchowe i materialne przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
Życzymy pięknej, dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.

_______________

Panie naucz nas modlić się! _____________

„Panie, naucz nas się modlić”. Modlitwa. Czym jest? Uświadamiany sobie
to chyba najbardziej w momentach trudnych, kiedy po ludzku nic już nie można
zrobić. Wtedy ręce jakby same składają się do modlitwy, w oczach pojawiają się
łzy bólu, wzruszenia, smutek po stracie najbliższych. Ale i łzy nadziei na
wyzdrowienie kogoś bliskiego. Ktoś mówi: „Kocham i wiem, że miłość zwycięża,
więc modlę się”.
Modlitwa to wołanie o miłość, a więc o to, co najcenniejsze w życiu
ludzkim. Nieraz są to tylko krótkie, przerywane wezwania, akty strzeliste,
płynące jak „smsy do Pana Boga”. Ktoś mówi: nie mam czasu, więc jest krótko.
Albo: nie czuję modlitwy. Czy rzeczywiście muszę czekać na to, aż odczuję
pragnienie, ba potrzebę modlitwy? A jeśli owo „czucie” nie pojawi się, co wtedy?
Czy mogę zapomnieć o Tym, w Imię którego przyjąłem chrzest. Czy mogę
zapomnieć o Tym, który jeden tylko jest dobry i przebacza grzechy? Czy mogę
zapomnieć o Tym, który daje mi siebie samego w Eucharystii?
To, co najważniejsze, jest również tym, co najpiękniejsze. Czas spędzony
na modlitwie, chociaż czysto po ludzku bezproduktywny, stracony, okazuje się
bezcenną i najbardziej pewną na ziemi inwestycją. Inwestujemy w życie
wieczne, a gwarantem tej inwestycji jest sam Bóg. On nigdy się nie męczy, ale
również nigdy się nie myli. On zna każdego z nas po imieniu i nieustannie czeka
na spotkanie z nami.
„Panie, naucz nas się modlić”. Brak czasu, pośpiech, brak refleksji
i wrażliwości, postawa roszczeniowo – życzeniowa, bo przecież mnie się należy
to czy tamto. To chyba najważniejsze przeszkody w mojej rozmowie z Bogiem.
To one sprawiają, że dla Boga braknie w moim życiu miejsca. A przyjaciel,
o którym się zapomina, przestaje być przyjacielem, staje się kimś odległym,
zapomnianym. Co wtedy robić? Potrzeba na nowo przemyśleć swoją relację
z Bogiem. Nie wystarczy teoria, trzeba modlić się i ufać. Na ile zaufamy, na tyle
otrzymamy. Takie jest prawo miłości.

