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Biuletyn niedzielny

XIX Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE 1 Krl 19,9a.11–13
Bóg objawia się Eliaszowi
Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb,
wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował.
Wtedy Pan zwrócił się do niegoi przemówił
słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec
Pana”. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła
przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A
po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w
trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał
ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu
szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz
go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Oto Słowo
Boże.
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należą praojcowie, z nich również jest Chrystus
według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg
błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo
Boże.
EWANGELIA Mt 14,22–33
Jezus chodzi po jeziorze
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 85,9ab–
10.11–12.13–14

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 9,1–5 Izrael jest ludem Bożym
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian
Bracia: Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu
Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki
smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami.
Są to Izraelici, do których należą przybrane
synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili
Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy
to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się
modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,

zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli
się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi,
Ja jestem, nie bójcie się”. Na to odezwał się
Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść
do siebie po wodzie”. A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie,
ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę
i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej
wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim,
mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Oto słowo Pańskie.
Pn Pwt 10,12-22 Ps 147B Mt 17,22-27 /Wt
Oz 2,16b.17b.21-22 Ps 45 Mt 25, 1-13 /Śr
2 Kor 9,6-10 Ps 112 J 12,24-26 /Cz Joz 3,710a.11.13-17 Ps 114 Mt 18,21-19,1 /Pt Joz
24,1-13 Ps 136 Mt 19,3-12 /So Ez 18,110.13b.30-32 Ps 51 Mt 19,13-15 /Ndz Iz
56,1.6–7 Ps 67 Rz 11,13–15.29–32 Mt
15,21–28.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 7.8. – 19 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 7).
8:30 + Aleksandrę i Zygmunta Niesłuchowskich.
10:00 + Danutę Mart (3 r.śm.).
11:30 + Leona i Aleksandrę Lemieszków, Julię i
Pawła Gawinów, z cr. Kabulskich, Madejów, Jana
Matejuka.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
Dz-bł w r.chrztu Franciszka, z prośbą o Boże bł.
dla cr.
18:00 + Zdzisława Lewińskiego (9 r.śm.).
20:00 Dz-bł w 8 rocznicę ślubu Agnieszki i Bartłomieja z prośbą o Boże bł. dla dzieci: Gabrysi i
Filipa.
Poniedziałek 8.8. – Św. Dominika, prezbitera
7:00 + Piotra Chmielewskiego (mies. po pogrzebie).
8:30 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 8).
18:00 + Rajmunda Szymczaka (11 mies. po śm.).
Wtorek 9.8. – ŚW. TERESY BENEDYKTY OD

KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY, patronki
Europy
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 9).
8:30
18:00 + Romana Skarżyńskiego (im) i cr. Skarżyńskich.
Środa 10.8. – ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I
MĘCZENNIKA
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 10).
8:30 + Marię, Józefa i Helenę Zapaśnik, Józefa
Bondera.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 25 r. ślubu Aleksandry i Grzegorza Krzyżanowskich.
+ Henryka Szostaka (r.ur.) jego rodziców Mariannę
i Józefa
Czwartek 11.8. – Św. Klary, dziewicy
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 11).
7:00 + Eleonorę Marcińczak.
8:30 + Mariusza Wydrzyńskiego (11 mies. po
śm.).
18:00 + Aleksandra i Jadwigę Strzeszewskich.
Piątek 12.8.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 12).
7:00 + Stefana Podgórzaka.
8:30 + Stanisława Wiśnickiego w 12 r. śm., Władysławę Wiśnicką, ich rodziców oraz Mariannę
Trzpil.
17:00 Ślub: Patryk Trzciński - Małgorzata Skonieczna.
18:00 + Mariannę i Francziszka Chmielaków, Michalinę i Władysława Majewskich.
Sobota 13.8.
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 13).
7:00 + Ireneusza Cegiełkę w 3 r.śm., Jadwigę i
Jana Skorochów, Antoniego Cegiełkę.
8:30 + Antoniego Nowaka (w pół roku po śm.).
17:00 Ślub: Rafał Nojszewski - Beata Bejne.
18:00 Ślub: Michał Biedrzycki - Magdalena Zdanowska.
Niedziela 14.8. – 20 niedziela zwykła
7:00 + Stanisława Dąbrowskiego (Gr. 14).
8:30 + Mariannę i Stanisława Kowalczyków, Mate-

usza Brynczkę i cr. Kruków i Kowalczyków.
10:00 + Henryka w 15 r.śm., rodziców Jana i Jadwigę Hamerskich.
11:30 Dz-bł. w 20 r. ślubu Marzeny i Pawła Kołodziej, o Boże bł. dla dzieci: Szymona i Dominiki.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII
18:00 + Zygmunta Pejta (9 r. śm).
20:00

Ogłoszenia duszpasterskie
wZdaje się, jeszcze tyle przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również
całe nasze społeczeństwo. Dlatego w tym
wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę modlitwy, a także sens i religijną
wartość milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, indywidualny
odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską
obecność Boga i umocnić naszą wiarę.
wA pozostających w domu proszę o modlitewne wsparcie tych wszystkich, który
z różnych stron Polski i Europy wyruszyli
na pielgrzymie szlaki prowadzące na Jasną
Górę, do naszego narodowego Sanktuarium.
wWe wtorek, 9 sierpnia, przypada święto
świętej Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty
Stein (1891-1942), współpatronki Europy.
Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Studiowała filozofię u Husserla we Fryburgu. Między innymi pod wpływem lektury
autobiografii świętej Teresy z Avila, mimo
protestów rodziny, przyjęła chrzest. Przetłumaczyła na język niemiecki dzieła świętego
Tomasza z Akwinu. W 1933 roku wstąpiła
do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na
prześladowania hitlerowskie przeniosła się
do klasztoru w Echt w Holandii. Tam aresztowana, a następnie wywieziona do obozu
w Oświęcimiu, zginęła 9 sierpnia 1942 roku.
Kanonizował ją Ojciec Święty Jan Paweł II w
1998 roku, a w rok później ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe

życie i ofiara, jaką złożyła dla Chrystusa, są
zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic narodowych,
kulturowych i religijnych.
wW środę, 10 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła rzymskiego, męczennika (†258). Przypuszcza się, że zginął za wiarę
w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II
tego samego dnia. Zwłaszcza dzisiaj warto
wpatrywać się w jego życie, aby dostrzec, jak
wiele dla Chrystusa i Kościoła da się wycierpieć, a z czego później rodzą się błogosławione owoce. Gdy dobrze przypatrzymy się
dziejom Kościoła, wyraźnie widać, że ofiara,
zwłaszcza krew męczeńska tych, którzy poszli
za Chrystusem, ich przykład rodzi następne pokolenia wyznawców gotowych oddać
wszystko za Ewangelię. Często z tych „skarbów Kościoła”, jakimi są święci męczennicy,
po latach wyrastają jeszcze piękniejsze kwiaty wiary, nadziei i miłości, a Chrystusowy
Kościół staje się silniejszy. Tak się dzieje do
dzisiaj. Choćby wspominając współczesnego
polskiego męczennika, błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszkę. Może nasze pokolenie
jeszcze doczeka błogosławionych owoców
jego męczeństwa dla Kościoła w Polsce i dla
naszej utrudzonej Ojczyzny. Wpatrujmy się w
te przykłady, a wtedy i nasze życie stanie się
bardziej święte!
wW tym tygodniu w sobotę przypada trzynasty dzień miesiąca. O godz. 18.00 Msza
św., a po niej Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec i procesja.
W tym tygodniu patronują nam:
8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
– dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia
(wspomnienie obowiązkowe);
11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica;

idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w
ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej
imienia klaryskami.

Polski sierpień
- trzeźwo i na nogach

Z początkiem obecnego tygodnia przekroczymy progi sierpnia. To miesiąc dla nas
szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i
historycznej. W tym miesiącu ze wszystkich
stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w
modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia
na pątnicze szlaki. Włączmy się też w wielką
modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może
dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto
ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą
abstynencję!? Naszym pośrednikiem w modlitwie o trzeźwość jest święty Maksymilian
Maria Kolbe.
*********************************************
Porządek Mszy św.
od 1 lipca do 31 sierpnia
w dni powszednie o godz. 7:00, 8:30 i
18:00;
w niedziele 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:00,
18:00 i 20:00.

Adoracja
Najświętszego Sakramentu
w poniedziałki od godz. 9.00 do 9.30.
w piątki w godz. 17.00 – 18.00.

Półkolonie w świetlicy
SFCh zaprasza dzieci do świetlicy
27.06.-5.08. 2011 r.,
pn.-pt. w godz. 9.00-16.00.
Zapewniamy fachową opiekę i liczne atrakcje. Dzieci otrzymają też
codziennie posiłek.

Poradnia Psychologiczna
w wakacje nieczynna.

Nabożeństwo fatimskie

Kiedy Maryja ukazała się w Fatimie pastuszkom, był rok 1917, epoka zupełnie
odmienna. Jednak z czasem napływ pielgrzymów do Fatimy wcale się nie zmniejszył, wprost przeciwnie. Dlaczego tak się
dzieje ? Ponieważ obecnośc Boga, wołanie Boga do ludzkości jest wołaniem odwiecznym. Wołaniem, które tak samo jak
podczas stworzenia, jak i obecnie, wzywa
ludzi do współpracy z Bożym działaniem.
Bóg nasz Ojciec i Stwórca, stworzył człowieka na swój obraz, rozumnego i wolnego, wezwał go do współpracy w przemienianiu swiata.
Nabożeństwo fatimskie, jest zaproszeniem nie tylko do modlitwy i pokuty, ale
tez do rozmyslania. Ważny to element
nabożeństwa, bowiem dobre maryjne
rozmyślanie z czasem staje się doświadczeniem kontemplacji oblicza Chrystusa
– kontemplacji z kolan Matki.

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