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Biuletyn niedzielny

XIX Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Mdr 18,6-9
Izraelici oczekują wyzwolenia
Czytanie z Księgi Mądrości
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym
ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc niechybnie,
jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników,
tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że te same dobra
i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo. I już zaczynali śpiewać hymny przodków.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
DRUGIE CZYTANIE Hbr 11,1-2.8-12
Wielkość wiary
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Hebrajczyków
Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości,
których nie widzimy. Dla niej to przodkowie
otrzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego
nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w
posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.
Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej
jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami
tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach,
którego architektem i budowniczym jest sam
Bóg. Przez wiarę także i sama Sara mimo pode-
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szłego wieku otrzymała moc poczęcia. Uznała
bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił
obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już
niemal obumarłego, powstało potomstwo tak
liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony
piasek, który jest nad brzegiem morskim. Oto
Słowo Boże.
EWANGELIA Łk 12,35-40
Gotowość na przyjście Pana
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech
będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci;
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do
stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o
drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie,
że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie
złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się
do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż
o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Oto słowo Pańskie.

Pn Oz 2,16b.17b.21-22 Ps 45 Mt 25, 1-13
/Wt 2 Kor 9,6-10 Ps 112 J 12,24-26 /Śr Ez
9,1-7;10,18-22 Ps 113 Mt 18,15-20 /Cz Ez
12,1-12 Ps 78 Mt 18,21-19,1 /Pt Ez 16,5963 Iz 12 Mt 19,3-12 /So Mdr 3,1-9 Ps
116 B J 15,12-16 /Ndz Ap 11,19a;12,1.36a.10ab Ps 45 1 Kor 15,20-26 Łk 1,39-56

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8.08. – 19 niedziela zwykła
Św. Dominika, prezbitera
7:00 + Cr. Kowalczyków i Kruków oraz
Mateusza Brynczkę.
8:30 Dz.-bł. w 18 r. ślubu Marzeny i Pawła Kołodziejów z prośbą o bł. dla Jubilatów oraz dzieci: Dominiki i Szymona.
10:00 + Danutę Mart (2 r. śm.).
11:30 + Pawła Lodowskiego i jego rodziców, Celinę i Henryka Lotniewskich.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Zygmunta Pejtę (8 r. śm.).
Poniedziałek 9.08.
7:00 + Hannę Kosecką.
8:30 Mariannę i Józefa oraz cr. Kozaków.
18:00 + Romana Skarżyńskiego (im.), cr.
Skarżyńskich i Wąsowskich.
Wtorek 10.08. - św. Wawrzyńca, męczennika - święto
7:00 + Marię, Józefa i Helenę Zapaśnik,
Józefa Bondera.
8:30 + Henryka (m) Szostak.
18:00 + Piotra, Józefę i Stanisława Siemieniuków.
Środa 11.08. - św. Klary dziewicy wspomnienie
7:00 + Jana Karwackiego.
8:30 Karolinę i Stanisława Kawęckich.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
+ Jadwigę i Aleksandra Strzeszewskich,
+ Hannę Kosecką,
+ Wiesławę Szafrańską (miesiąc po śm.).
Czwartek 12.08.
7:00 + Stanisława Wiśnickiego (11 r.
śm.), Władysławę Wiśnicką i ich rodziców.
8:30
   
18:00 + Mariannę i Franciszka Chmie-

laków, Michalinę i Władysława Majewskich.
Piątek 13.08.    
7:00
   
8:30
   
18:00 + Edwarda (50 r. śm.) i Balbinę (2
r. śm.) Zaprzałków.
Sobota 14.08. – św. Maksymialiana
Mari Kolbego prezbitera i męczennika
7:00 + Ireneusza Cegiełka (2 r. śm.).
8:30 W int. pp. Marty i Grzegorza Jakubowskich w 2 r. ślubu, z prośbą o Boże
błog. i wszelkie potrzebne łaski dla małżonków
14:00 Ślub: Anna Kalińska i Piotr Kujawa.
15:00 Ślub: Kinga Longers i Marian Sobolewski.
16:00 Ślub: Agnieszka Wawer i Paweł
Misiewicz.
17:00 Ślub: Aleksandra Antoniuk i Marcin Opaliński.
18:00 Ślub: Kinga Dudzińska i Przemysław Maciejewski.
19:00 Ślub: Urszula Pyzel i Tomasz Maksymienko.
Niedziela 15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
MATKI BOŻEJ ZWYCIĘSKIEJ,
głównej patronki diecezji
   
7:00 + Wandę Lech, Stanisława, Ludwika
i Henryka Witan, Gustawa Repsz, Lidię
i Antoniego Jasińskich, Zbigniewa Nowackiego, Eugeniusza Książek, Sewerynę i Kazimierza Boguckich.
8:30 + Antoniego.
10:00 + Henryka (14 r. śm.), Jadwigę i
Jana Hamerskich.
11:30 + Romana Kotarskiego (18 r. śm.).
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Henryka Wójcika.

Ogłoszenia duszpasterskie 08.08.2010.
19 Niedziela zwykła

wW dzisiejszej Ewangelii uczta Eucharystyczna została porównana do
uczty weselnej. Ogrom daru, jaki otrzymujemy za każdym razem przystępując
do ołtarza Pańskiego, jest tak wielki, że
trzeba nań patrzeć w taki właśnie sposób, ciągle też napełniając nasze serce
wdzięcznością Bogu.
wW dzisiejszą niedzielę są zbierane
ofiary na tacę na dom św. siostry Faustyny w Ostrówku, na terenie naszej diecezji, gdzie pracowała przed wstąpieniem
do zakonu.
wW piątek przypada trzynasty dzień
miesiąca; zapraszamy więc na Mszę św.
wieczorną, a po niej Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja.
wW przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z
naszą tradycją na Mszy Świętej pobłogosławimy kwiaty, zioła i zboża.
wZ wielu miast Polski wyruszyły już
pielgrzymki na Jasną Górę. Zechciejmy
towarzyszyć wszystkim pątnikom naszą
gorącą modlitwą w ich intencji.
wW ostatnich miesiącach Firma Kamińskich z Warszawy wykonała remont
generalny naszych zabytkowych (z 1925
r.) organów. Zakres prac przy organach
był naprawdę szeroki: wiele elementów
zużytych wymieniono, inne klejono, lutowano uzupełniano braki, regulowano.
Trzeba też było zaimpregnować drew-

no organów i całego chóru środkiem
owadobójczym. Oczekujemy jeszcze na
przysłanie z Włoch nowej dmuchawy
(za ok. 11 000 zł.) i na najbliższe kilka lat organy będą grały jak nowe (dwa
lata gwarancji). Koszty zmieszczą się w
50 000 zł.
W najbliższym tygodniu w kalendarzu liturgicznym przypadają następujące obchody:
w poniedziałek, 9 sierpnia, święto
świętej Teresy Benedykty od Krzyża,
filozofa, karmelitanki, nawróconej na
chrześcijaństwo w wieku 30 lat. Oddała
swoje życie w obozie w Auschwitz. Jest
Patronką Europy. Prośmy, by święta ta
wyprosiła duchowe odrodzenie Starego
Kontynentu;
we wtorek, 10 sierpnia – świętego
Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego;
w środę, 11 sierpnia, świętej Klary, założycielki zakonu żeńskiego opartego na
regule świętego Franciszka;
w sobotę, 14 sierpnia – świętego
Maksymiliana Kolbe, męczennika obozu w Auschwitz, który oddał życie za
współwięźnia. Niech uczy nas miłości
do drugiego człowieka.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
Poniedziałek 9:00 - 9:30
Piątek 17:00 - 18:00 /możliwość spowiedzi/

5 sierpnia ruszy³a ze Œwidra
Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê

Kancelaria: czynna w dni powszednie (pn.-so.) 9:00-10:45 i 16:00-17:45 (Tel 227892105)
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