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XVI Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Marka (6,30-34)
„Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu
wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich:
Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie
nieco (...)”.
W ubiegłą niedzielę rozważaliśmy, jak
Jezus rozsyłał apostołów, aby głosili
radosną nowinę o zbawieniu. Dzisiejsza
Ewangelia opowiada jak apostołowie
powrócili z tej pracy i opowiadali swemu
Mistrzowi o tym, czego dokonali. Jezus
wysłuchał ich, a następnie wysłał ich na
odpoczynek: Pójdźcie wy sami osobno
na miejsce pustynne i wypocznijcie
nieco.
Dobrze się składa, że Ewangelia ta jest
czytana
w
okresie
wakacyjnym.
Wypoczynek
nie
jest
luksusem
przeznaczonym dla bogatych, ale jest
nieodzowną potrzebą każdego człowieka.
Codzienne troski, wysiłki i napięcia
wyczerpują człowieka. Przynajmniej na
krótki czas trzeba się oderwać od
codzienności, odprężyć się i zaczerpnąć
nowych sił.
Chrystus nie chce, byśmy się zabijali
swoją pracą. Przesadna, niewolnicza praca
jest również grzechem, podobnie jak
lenistwo. Korzystając z wypoczynku należy
umieć go po chrześcijańsku wykorzystać.

Bardzo często chrześcijanin korzystając
z wypoczynku i rozrywki zachowuje się
tak, jak gdyby wcale nie był ochrzczony.
Zachowuje się często tak, jak gdyby
wysłał Boga na urlop, daleko od siebie, i
wypoczywa bez Boga, czyniąc to, co mu
podpowie jakaś szalona myśl.
Bardzo często podczas tygodniowego
weekendu i rocznego urlopu wielu przestaje
być chrześcijanami. Czas wypoczynku staje
się czasem najbardziej szalonych i brudnych
przygód i grzechów. Wielu chrześcijan
spędza ten czas bez Boga, bez modlitwy, bez
Mszy św. i sakramentów świętych.
Zapomina się o tym, że czas wypoczynku
nie został nam dany w tym celu, byśmy go
trwonili na grzechy i szaleństwa.
Zapomina się, że przykazania Boże
obowiązują zarówno w domu, jak i w
podróży, zarówno w pracy jak i w czasie
wypoczynku, na spacerach i na plaży,
słowem
zawsze
i
wszędzie.
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PONIEDZIAŁEK –23.07.2012 – Święto św. Brygidy, patronki Europy
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... o błog. Boże dla całej rodziny oraz za + męża Antoniego.
18.00- Za ++ Damiana i Jerzego Duda, ++ rodz. Marie i Alojzego Zdobylak, ++ Adama i
siostrę Marię oraz d. w c.
WTOREK – 24.07.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. Kornelii.
18.00- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 30 rocz. ślubu Renaty i Zbigniewa oraz o błog. Boże dla
rodziny.
ŚRODA – 25.07.2012 – Święto św. Jakuba, Apostoła
7.00 - Za + Annę Gątasz, ++ jej synów Jana i Mieczysława, synową Zofię, wnuków Marka,
Bogdana i Henryka i ++ z rodziny.
18.00- Za + męża Romana z ok. ur., + teścia Zygmunta, ojca Mikołaja, brata Jana i ++ z
rodziny Łęgowy.
- Za ++ Danutę i Edwarda Brydniak ++ ich rodziców, oraz ++ Anielę i Władysława
Kaniak i ++ Stanisława i Wiesława Kaniak.
CZWARTEK – 26.07.2012 – Uroczystość św. Anny, Matki NMP
7.00 - Za ++ Annę i Bogdana Wachowicz w rocz. śm.
18.00- Za + mamę Annę Demczyna w rocz. śm., ciocię Annę oraz za ++ z rodziny
Kłosowskich, Demczyna i Młodzianowskich
PIĄTEK – 27.07.2012 – Wsp. św. Joachima, ojca NMP
7.00 - Za + Teresę Powała w 30 dzień po śmierci.
18.00- Za + mamę Marię Bombelka w rocz. śm, i jej męża Józefa, wszystkich ++ z rodziny, za
+ ojca Alberta i żonę Marię Sydlo w rocz. śm i wszystkich ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 20 rocz. ślubu Haliny i Jarosława i o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie oraz za + mamę Eugenię w 10 rocz. śm. oraz za ++ dziadków i + brata
Stanisława.
SOBOTA – 28.07.2012
7.00 - Do B. Op... z ok. 70 rocz. ur. Wielisławy oraz o zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny.
18.00- Za + Marie Kuszela w 7 r. śm., ++ rodz. Annę i Romana, bratową Gertrudę, szwagra
Wilhelma oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Jana i Paulinę, + męża Henryka, teściów Feliksa i Katarzynę i ++ z
rodziny.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2012
7.00 - Za + Elżbietę Gołąbek (od Róż Różańcowych).
8.30 - Za ++ męża Ernesta w 5 r. śm. i d. w c.
- Za + ciocię Martę Joszko z ok. ur., ++ rodziców Julię i Alojzego Kubik i ++ z pokrew.
10.00- Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 55 rocz. ślubu Anny i Józefa oraz o błog. Boże w
rodzinie.
11.15- Za + brata Romana w 8 r. śm., za rodziców Mariana i Zofię, za bratowe, męża Jana,
syna Mariana, wnuczkę Izabellę, za ++ z rodziny Janików, ++ z pokrew, i d. w c.
12.15- chrzest: Karolina Maja Kłosińska.
15.00- Bo B. op. i MB Fatm... z ok. 75 rocz. ur. Józefa oraz o błog. Boże dla całej rodziny
16.00- Nabożeństwo.
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NIEDZIELA XVI ZWYKŁA. Ojciec św. Benedykt XVI wzywa wszystkich
wyznawców Jezusa Chrystusa do obrony wartości chrześcijańskich i do obrony
rodziny. Tylko fundament wiary i miłości zapewnia bezpieczeństwo rodzinie.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa, patrona kierowców.
Po nabożeństwie błogosławieństwo kierowców oraz samochodów, motocykli i
rowerów. Ofiary zbierane w dniu dzisiejszym przed kościołem przeznaczone są
na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy w ramach ogólnopolskiej
akcji
„1 GROSZ ZA KAŻDY BEZWYPADKOWO PRZEJECHANY KILOMETR”.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio. Wszystkich
czcicieli serdecznie zapraszamy do udziału.
W poniedziałek święto św. Brygidy, patronki Europy.
We wtorek wspominamy św. Kingę.
W środę wspomnienie św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa.
W środę parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie. W programie także Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice.
Wyjazd o godz. 7.00, powrót około godz. 21.00, są jeszcze wolne miejsca.
Zapisy na pielgrzymkę do poniedziałku włącznie, serdecznie zapraszamy.
W czwartek obchodzimy uroczystość św. Anny, głównej patronki diecezji.
W piątek wspomnienie św. Joachima, ojca Najśw. Maryi Panny.
W niedzielę na Górze św. Anny uroczystości odpustowe ku czci św. Anny.
Suma odpustowa o godz. 11.00.
W niedzielę zapraszamy do udziału w naszej dorocznej pieszej pielgrzymce
na Górę św. Anny. Zbiórka wszystkich uczestników na placu kościelnym
o godz. 5.45. Zabieramy ze sobą książeczkę do modlitwy, różaniec, prowiant na
pielgrzymią drogę oraz dużo chrześcijańskiej radości w sercu.
Powrót pielgrzymów do parafii około godz. 17.00.
Informujemy parafian, że w sierpniu nie będzie odwiedzin chorych.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne na rzecz parafii i kościoła oraz za wszelką pomoc
i życzliwość.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i
Bożych w nowym tygodniu.

obfitych łask
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CZYM JEST MIVA ?
MIVA - Mission Vehicle Association
(niem.: Missions-Vekehrs-Arbeitsgemeintschaft)
znaczy: Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz misyjnych
środków transportu.
MOTTO MIVA BRZMI:
„OBVIAM CHRISTO” CZYLI NIESIEMY CHRYSTUSA
NA ZIEMI, NA WODZIE, W POWIETRZU
Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie
środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju.
Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy –
chrześcijanina. Prowadzi współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji
swoich zadań.
MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku Wielkiego Jubileuszu i działa jako
agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego
Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów
(terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt
pociągowych. Odpowiednie, sprawne i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w
pracy misjonarzy, bo pomagają w: docieraniu do odległych kościołów i kaplic i
prowadzeniu regularnej pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od siebie i trudno
dostępnych miejscach; transporcie chorych i potrzebujących pomocy; niesieniu pomocy
charytatywnej i medycznej; budowach kaplic, kościołów, przedszkoli i szkół; ratowaniu
ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny.
Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu MIVA
Polska organizuje co roku poprzez Akcję Św. Krzysztof.
Akcja św. Krzysztof jest to apel, z którym MIVA Polska zwraca się do
Kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby jeździli ostrożnie i
bezpiecznie, a w duchu wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1
kilometr bezpiecznej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Akcja ta jest prowadzona
przez cały rok, a uwieńczenie jej ma miejsce z okazji Wspomnienia św. Krzysztofa,
Patrona Kierowców i Podróżujących. W parafiach odbywa się wtedy coroczne
poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców ze zbiórką ofiar na środki transportu
dla misjonarzy.
ŚWIĘTY KRZYSZTOFIE, PATRONIE KIEROWCÓW I PODRÓŻUJĄCYCH,
- MÓDL SIĘ ZA NAMI

