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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ (1 Krl 19,4-8)
Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego
dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: Wielki już czas,
o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy
od moich przodków. Po czym położył się tam i
zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu:
Wstań, jedz! Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie
podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i
znów się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił
i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed
tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił.
Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści
dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.
CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA
DO EFEZJAN (Ef 4,30-5,2)

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 09.08. do 16.08.2009 r.
Niedziela 9.08. – 19 niedziela zwykła
7:00 + Janinę Rutkowską, cr. Rutkowskich,
Sekułów i Głowienków
8:30 + Celinę i Stanisława Pokorskich.
10:00 + Danutę Mart (1 r. śm.).
11:30 + Jana Dańskiego (7 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
+ Genowefę Jasińską, Janinę Siemiątkowską
18:00 + Romana Skarżyńskiego (im.) i cr.
Skarżyńskich i Wąsowskich.
Poniedziałek 10.08. – św. Wawrzyńca, męczennika - święto
7:00 + Szczepana Godlewskiego (44 r. śm.)
7:30 + Marię, Józefa i Helenę Zapaśnik, Józefa Bondera
18:00 + Michalinę i Władysława Majewskich.
Wtorek 11.08. - św. Klary dziewicy - wspomnienie
7:00 Marię i Władysława Gawrych, Mariana
Wojtasiaka i Jerzego Walewskiego
7:30 + Cr. Cybulskich i Sadowskich
18:00 + Jadwigę i Aleksandra Strzeszewskich
Środa 12.08.
7:00

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

09.08.2009

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym
zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem
dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i
Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc
naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane,
i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was
umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze
i dani na wdzięczną wonność Bogu.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO
JANA (J 6,41-51)
Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili:
Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i
matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z
nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie
szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie
posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się,
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek
widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział

Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we
Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To
jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa,
nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata.

7:30 + Ireneusza Cegiełkę (1 r. śm.), r-ców
Jana i Jadwigę Skoroch
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Jadwigę i Bogdana Skulskich (1 r. śm.)
+ Balbinę Zaprzałek (1 r. śm.) i Edwarda Zaprzałek (49 r. śm.)
+ Stanisława Wiśnickiego (10 r. śm.), Władysławę Wiśnicką i ich rodziców
+ Janinę i Władysława Chada
Czwartek 13.08.
7:00 W int. Ewy – dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i
wstawiennictwo MB Fatimskiej.
7.30 + Balbinę Zaprzałek (1 r. śm.) i Edwarda
Zaprzałek (49 r. śm.)
18:00 + Helenę, Zofię, Władysława, Stanisława, Jana i Stefanię
Piątek 14.08. – św. Maksymialiana Mari
Kolbego prezbitera i męczennika
7:00
7:30
18:00 + Zygmunta Pejtę (7 r. śm.)
Sobota 15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7:00 Dziękczynna w 1 r. ślubu pp. Marty i
Grzegorza z prośbą o dalsze błog. Boże
8:30 + Władysławę i Wacława Popis, cr. Popipsów i Gajewskich
10:00 + Edwarda Komińczyk, Helenę i Bronisława Walickich, Jadwigę i Jana Pulczukiewicz
11:30 + Stanisławę, Ludwika i Henryka Witanów, Gustawa Repsza, Zbigniewa Nowackiego, Lidię i Antoniego Jasińskich, Sewerynę i
Kazimierza Boguckich, Eugeniusza Książka
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza ślubna: Dorota Sędek i Artur
Kaufman
16:00 Msza ślubna: Magdalena Węgiel i

Marcin Kowalski
17:00 Msza ślubna: Diana Walkiewicz i Michał Pyrko
18:00 Msza ślubna: Agnieszka Matejuk i
Grzegorz Frąszczak
Niedziela 16.08. – 20 niedziela zwykła
7:00
8:30 Dziękczynno-błagalna w 21 r. ur. Anny
10:00 + Henryka (13 r. śm.), Jadwigę i Jana
Hamerskich
11:30 Dziękczynno-błagalna w 18 r. ślubu pp.
Marzeny i Pawła Kołodziej z prośbą o Boże
błog. dla Jubilatów i ich dzieci
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Romana Kotarskiego (17 r. śm.) oraz
rodziców Kotarskich i Wardaków.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: 2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; J 12,26; J
12,24-26; WT.: Pwt 31,1-8; Pwt 32,3-4.7-9.12; Mt
11,29ab; Mt 18,1-5.10.12-14; ŚR.: Pwt 34,1-12;
Ps 66,1-3.5.8.16-17; 2 Kor 5,19; Mt 18,15-20;
CZ.: Joz 3,7-10a.11.13-17 lub; Ps 114,1-6; Ps
119,135; Mt 18,21-19,1; PT.: Joz 24,1-13; Ps
136,1-3.15-18.21-24; 1 Tes 2,1-3; Mt 19,3-12;
SB.: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny msza wigilii: 1 Krn 15,3-4.15-16;
16,1-2; Ps 132,6-7.9-10.13-14; 1 Kor 15,54-57;
Łk 11,28; Łk 11,27-28; msza w dzień: Ap 11,19a;
12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15; 1 Kor
15,20-26; Łk 1,39-56.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 09.08.2009.
19 Niedziela Zwykła

wOfiary zbierane w dniu dzisiejszym
na tacę są przeznaczone na Katolicki
Uniwersytet Lubelski.
wJutro, 10 sierpnia, w liturgii specjalnym świętem uczcimy św. Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku.
Uczmy się od niego ofiarować Panu
Bogu wszystko, nie wyłączając samych
siebie.
wW tym tygodniu w czwartek przypada trzynasty dzień miesiąca. O godz.
18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo
Fatimskie – Różaniec i procesja.
wW piątek, 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny przypada liturgiczne wspomnienie kapłana i męczennika, franciszkanina, świętego Maksymiliana Marii

Kolbego (1894-1941). Jest bliski naszym
czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym.
wW ten dzień też tradycyjnie pamięcią
sięgamy do naszej historii, by wspominać
„Cud nad Wisłą" z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce
Polski wśród narodów Europy i świata
ciągle trwają. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu.
wW sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Prawdę wiary o tym, iż
Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Pana jako Królowa,
ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta
proklamacja dogmatu było przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V
wieku obchodzono bowiem w Kościele
święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Myśli i serca nas, Polaków, podążają
razem z tłumami pielgrzymów na Jasną
Górę, gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej
Królowej Polski wszystkie nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i
osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów
Jej wielowiekowej opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii,
także tej najnowszej. Ofiarujmy Maryi
nie tylko poświęcone w tym dniu bukiety i wieńce, ale przede wszystkim serca i
codzienny trud przybliżania się do Boga.
W naszej diecezji obchodzimy ten dzień
jako Uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji WarszawskoPraskiej. Jest to Uroczystość kościelna
i zarazem Święto Państwowe (Rocznica
Cudu nad Wisłą). Zapraszamy więc do
kościoła – Msze św. będą odprawiane jak
w każdą niedzielę, a więc: o godz. 7.00,
8.30, 10.00, 11.30,13.00 i 18.00. W tym
dniu przychodzimy do kościoła z tegorocznymi plonami. Podczas wszystkich
Mszy św. będzie tradycyjne poświęcenie
zbóż, owoców, warzyw, ziół i kwiatów.
W tym tygodniu patronują nam:
11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka z Asyżu, wybrała życie w ubóstwie i
założyła zakon sióstr zwanych od jej
imienia klaryskami (wspomnienie obowiązkowe);
12 VIII – św. Joanna Franciszka de
Chantal (1572-1641), zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – wizytek
(wspomnienie dowolne).

ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE
Rajmund Kolbe urodził się 08.10.1894 r. w
Zduńskiej Woli. Jego rodzice, Juliusz i Marianna
z Dąbrowskich, byli tkaczami. W poszukiwaniu
pracy krótko przebywali w Łodzi, a następnie w
Pabianicach, gdzie Rajmund spędził dzieciństwo.
Uczył się w domu. Tylko przez rok chodził do
miejscowej szkoły handlowej. W 1907 r. , razem
ze starszym bratem podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, gdzie też obaj,
w 1910 r. wstąpili do zakonu. Wraz z suknią zakonną otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu. Tam uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie "Gregorianum" w
1915 r., a z teologii w 1919 r. na wydziale ojców
franciszkanów. W Rzymie też przyjął święcenia
kapłańskie (28.04.1918). W 1919 r. wrócił do
Polski i podjął wykłady w seminarium ojców franciszkanów w Krakowie, które po roku przerwał z
powodu gruźlicy płuc.
W 1927 r. założył pod Warszawą klasztorwydawnictwo Niepokalanów, który wkrótce stał
się znaczącym katolickim ośrodkiem prasowym
i wydał kilka wielonakładowych miesięczników
a od 1935 r. także tani dziennik katolicki - "Mały
Dziennik".
W 1930 r. św. Maksymilian wyjechał do Japonii i zaczął tam wydawać japoński odpowiednik "Rycerza Niepokalanej", a wkrótce założył

także, "Niepokalanów Japoński". Rozpoczął
organizacje podobnych ośrodków w Chinach i
Indiach. W 1936 r. sprowadzono go do Polski,
aby pokierował Niepokalanowem, który stał się
największym klasztorem katolickim na świecie.
W chwili wybuchu II wojny światowej było tam
700 zakonników i kandydatów.
Wojna zatrzymała tę działalność. Zakonnicy
musieli rozjechać się do domów, a pozostałych około 40 razem ze św. Maksymilianem
Niemcy aresztowali 19.09.1939 r. Po powrocie
św. Maksymilian zorganizował w klasztorze
ośrodek usług dla okolicznej ludności i oddał
się pogłębianiu formacji pozostałych przy nim
współbraci. 17.02.1941 r. znów został aresztowany razem z 4 bliskimi współpracownikami.
Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewieziono do Oświęcimia, gdzie stał się numerem 16670 i w powszechnie znanych okolicznościach ofiarował się dobrowolnie na śmierć
głodową za współwięźnia, ojca rodziny. Zmarł
dobity zastrzykiem trucizny 18.08.1941 r.
Św. Maksymilian prowadził działalność czysto religijną. Dążył do osiągnięcia celu nakreślonego w Ewangelii - zbudować królestwo
Boże, czyli wspólnotę chrześcijan, żyjących
według wzoru Chrystusa i Jego Matki.

WIELKIE WYDARZENIE

Boga można poznawać w różny sposób. Obserwując cudowną harmonię barw przy wschodzie
lub zachodzie słońca, podziwiając piękno rozkwitających maków lub lilii, słuchając śpiewu ptaków lub
szumu jodeł. Przez zmysły, w pięknie stworzonego świata, dociera człowiek do jego Stwórcy.
Można też dotrzeć do Boga przez lekturę Pisma Świętego. To Księga mówiąca o tajemnicy spotkania Boga z człowiekiem. Lektura Biblii wymaga jednak pewnej sprawności intelektualnej. Księgę tę
czyta się wprawdzie przy pomocy serca, ale wymagane są pewne zdolności intelektualne. Bez nich
Księga natchniona nie może być odczytana. Rzecz jasna nie chodzi tu o studia i wielką wiedzę, bo te
mogą nawet utrudniać lekturę Biblii, lecz o mądrość, która wnika w to, co najistotniejsze.
Pan Bóg chciał jednak dotrzeć do każdego człowieka, bez względu na jego zdolności intelektualne.
Chciał wypełnić serce ludzkie sobą niezależnie od tego, czy jest to serce geniusza, czy serce upośledzonego człowieka. Przez uszkodzony słuch czy wzrok Pan Bóg nie może dotrzeć do kaleki przy
pomocy piękna i mądrości dzieła stworzenia i dlatego znalazł inną formę, dostępną dla każdego. Stał
się pokarmem. Każdy, kto może przyjmować pokarm, może też wypełnić serce swe Bogiem. Chrystus
ma smak chleba i wina. Tajemnica to wielka. Zdumiewa swoją prostotą. Wśród pokarmów rozłożonych
na stołach ziemi leży ten Boski pokarm dający życie wieczne. Przemieniający człowieka.
Zdumiewa jednak fakt, że im łatwiej o spotkanie z Bogiem, tym trudniej to ludziom przychodzi.
Najgłębiej przeżywają Boga w nadzwyczajnych okolicznościach, oczarowani potęgą gór, ciszą jeziora,
bielą padającego śniegu, przerażeni grozą uderzającego piorunu.
Znacznie trudniej przychodzi im spotkanie z Bogiem przemawiającym z kart Pisma Świętego, mimo
że leży ono z reguły w zasięgu ich ręki, w podręcznej biblioteczce. Bywa, że upływają miesiące, nawet
lata całe, a do niego nie zaglądną.
Najłatwiej zaś podejść do ołtarza i spożyć Boga, który jako Chleb zaprasza głodnych do jedzenia. W
każdą niedzielę miliony ludzi są tak blisko Boga, o jeden krok uczyniony w stronę ołtarza, a zarazem tak
daleko. Daleko duchem. Rezygnują z najprostszej formy osobistego spotkania z Bogiem.
Okazuje się, że im bardziej Bóg ułatwia nam spotkanie z sobą, tym trudniej nam je przeżyć w
sposób pełny. Do przeżyć religijnych potrzebne są nam okoliczności nadzwyczajne. Znak to, że nie
jesteśmy domownikami Boga, nie jesteśmy kochającymi Go dziećmi.
W szczęśliwej rodzinie do przeżywania pełni radości nie potrzeba nic nadzwyczajnego. Jej członkowie chętnie przebywają razem i każde słowo, gest, najprostszy uśmiech są w takim domu wydarzeniem
wielkim. Tam, gdzie jest miłość, wszystko jest wielkie, nawet wspólne dzielenie się kromką chleba.
Gdzie jej zabraknie, można przynieść złoto i brylanty, dar będzie cenny, ale ani jego ofiarowanie, ani
przyjęcie nie będzie wydarzeniem wielkim. O wielkości wydarzenia decyduje szczęście kochających
się serc.
Ks. Edward Staniek

Kontakt z Redakcj¹ Biuletynu poprzez Kancelariê Parafialn¹. Nak³ad 1000 egz.
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