OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek 27.08 Św. Moniki (wsp. obowiązkowe)
1730 ks. Bogdana Piotrowskiego (17 r. śm.) z int. rodziny
1800 + Mariannę, Mariana, Adama Kubickich, Tomasza Kubickiego, Edwarda Władyszewskiego z int. rodziny
Wtorek 28.08 Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła (wsp. obowiązkowe)
1730 + Tadeusza Tkacza (8 r. śm.) z int. żony z dziećmi
1800 + Mieczysława, Irenę Gruszczyńskich, Jerzego Gruszczyńskiego, Tadeusza Januszka,
Mariannę Kubicką z int. Danuty Januszek z rodziną
Środa 29.08 Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela (wsp. obowiązkowe)
1730 Do SPJ i MB o bł. i zdrowie w 1-szą r. ślubu Pauliny i Piotra Ramiączków z int. rodziców i rodzeństwa
1800 DO MBNP o zdrowie i bł. Boże w dalszym życiu w 25-tą r. ślubu Wandy i Mariusza
Szymańskich z int. matki i dzieci
Czwartek 30.08 Dzień Powszedni
1800 + Zofię, Henryka, Włodzimierza Lechów, Karola Tetelewskiego z int. Tetelewskich
Piątek 31.08 Dzień Powszedni
1730 + Henryka Stachurę (r. śm.) z int. Stachurowej z dziećmi
1800 + Edwarda Machulskiego, Krystynę Woś, zm. z rodziny Machulskich z int. rodziny
Sobota 01.09 Dzień Powszedni
1430 Andrzeja Kowalskiego z int. rodziny
1500 Zygmunta Kamińskiego z int. rodziny Kotwiców
1600 ślub Krzyszkowska Katarzyna i Skrok Rafał
Niedziela 02.09 XII Niedziela Zwykła
800 + Stefanię i Stefana Korbanów z int. syna
1000 + Stefana Domińczaka z int. żony z dziećmi
1200 + Stefanię Metryka, Władysława, Edwarda Metryków, Stefanię, Wincentego Szałasów z int. Szałasów
1600 + Wacława Puchałę z int. rodziny
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O Matko
wypraszaj łaski
u Pana Boga
Komentarz…
„Pielgrzymowanie przez tę polską
ziemię nie jest łatwe. Mogłoby się
zdawać wręcz niemożliwe – bez
wiary. Prowadź nas Twoją wiarą,
Maryjo z Nazaretu, Maryjo z Betlejem, Maryjo na Golgocie, Maryjo
z Jasnej Góry. Prowadź nas Twoją
heroiczną wiarą! Niech nie ustajemy
w drodze! Tak jak nie ustają w drodze jasnogórscy pielgrzymi, mimo,
że czasem są bardzo zmęczeni
i nogi mają obolałe.”
/bł. Jan Paweł II/
„Jeśli gorąco pragniemy świętości,
nasze życie musi być wypełnione
modlitwą i wyrzeczeniem. Najłatwiejszą formą wyrzeczenia jest panowanie nad naszymi cielesnymi instynktami. Czy jesteśmy hojni wobec Boga w naszym umartwieniu?”
/bł. Matka Teresa z Kalkuty/

Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Słowo Boże na dziś…
Ekstra…
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Święto Lotnictwa Polskiego
Dzień Straży Gminnej
Święto Kawalerii Polskiej (na pamiątkę bitwy pod Komarowem)
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
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Czytania: Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5) / Ga 4,4-7 Ewangelia: J 2,1-11
„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie
mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych
do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do
nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego:
Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.”

A w parafii…
▪ Dziś w naszej parafii zbierane są fundusze na
pomoc ofiarom ostatnich nawałnic i trąb powietrznych, które nawiedziły nasz region.
▪ 1 września przypada wspomnienie bł. Bronisławy. Nasza parafia posiada jej relikwie, jednak
obecnie odbywa się renowacja relikwiarza

Intencje różańcowe na sierpień
Ogólna: Aby więźniowie byli traktowani
w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności. Misyjna: Aby
ludzie młodzi, powołani do naśladowania
Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię
i dawać jej świadectwo po krańce ziem!

W poszukiwaniu…
Dziś przypada święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Miesiąc sierpień mimo, iż
nie jest oficjalnie dedykowany Matce Bożej to ciągle przeżywamy jakieś wspomnienia Jej poświęcone: NMP Śnieżnej, NMP Świętolipskiej, Wniebowzięcie NMP, NMP Królowej… Cały
sierpień odbywają się także liczne piesze (i nie tylko) pielgrzymki do sanktuariów maryjnych.
Najbardziej popularne są te zmierzające na Jasną Górę. Ludzie pokonują bardzo duże odległości, aby pokłonić się Najświętszej Panience. Wśród pątników najwięcej jest… osób młodych. To piękne świadectwo żywego, rozmodlonego i ewangelizującego Kościoła. Cieszmy
się, że polska religijność maryjna tak bardzo zbliża ludzi do wiary. Ktoś powiedział, że Matka
Boża zapewnia ludziom łączność z Bogiem od 2 tyś. lat. Przecież tak dobrze jest zanosić nasze prośby i dziękczynienia do Stwórcy przez ręce ukochanej Mamy. Czyńmy to!
/KP/

Z Watykańskiej Ziemi…
Królowaniu Maryi poświęcił papież swoją katechezę podczas audiencji ogólnej w Castel
Gandolfo. Ojciec Święty zaznaczył, że temat ten obrał w związku z przypadającym w kalendarzu liturgicznym wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Królowej. Benedykt XVI przypomniał, że choć kult Maryi jako Królowej trwa od dawna, to święto liturgiczne ustanowił dopiero w 1954 roku Czcigodny Sługa Boży Pius XII. Początkowo było ono wyznaczone na
ostatni dzień maja, a po reformie liturgicznej II Soboru Watykańskiego przeniesiono je na 22
sierpnia, osiem dni po Wniebowzięciu NMP, aby „podkreślić ścisły związek między królowaniem Maryi a Jej uwielbieniem w duszy i ciele, u boku swego Syna”. Podkreślił, iż wskazuje
ono na wyjątkowe powiązanie Matki Bożej ze swym Synem zarówno w życiu doczesnym, jak
i w chwale nieba. Ojciec Święty charakteryzując królowanie Maryi zauważył, że podobnie jak
królowanie Jej Syna, służącego swoim sługom, także Ona jest „Królową w służbie Bogu
i ludzkości; jest Królową miłości, przeżywającą dar z siebie dla Boga, aby wejść w plan zbawienia człowieka” – powiedział papież. Czyni to czuwając nad swymi dziećmi zwracającymi
się do Niej po pomoc. Kierowane do Niej wezwania pomagają nam w zrozumieniu, że „Najświętsza Dziewica jako nasza Matka u boku Syna swego Jezusa w chwale niebios jest z nami zawsze, w dniu powszednim naszego życia”. Benedykt XVI zachęcił wiernych do naśladowania Jej wiary, pełnej gotowości wypełniania Bożego planu miłości, hojnego przyjęcia Jezusa. „Maryja jest Królową Nieba, bliska Bogu, ale jest również matką bliską każdego z nas,
miłującą nas i wysłuchującą nasz głos” – przypomniał papież.
/za: ekai.pl/

Zakonnie…
Michalitki – ich powołaniem jest ukazywanie Chrystusa światu, a zwłaszcza ubogiej młodzieży przez wychowywanie jej w zasadach wiary oraz w duchu powściągliwości i pracy. Zgromadzenie pielęgnuje postawę kontemplacyjnego uwielbienia Boga w połączeniu z działalnością apostolską. Podstawą duchowości są dwie zasady: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość
i praca”. Głównym patronem wspólnoty jest św. Michał Archanioł, bojownik o chwałę Bożą
i zwycięstwo prawdy. W sposób szczególny michalitki są posłane do opuszczonych dzieci,
a także do wszystkich potrzebujących pomocy, zwłaszcza duchowej. Główne dziedziny działalności apostolskiej zgromadzenia to praca wychowawcza, katechetyczna i charytatywnospołeczna oraz pomoc w duszpasterstwie parafialnym i praca na misjach. Zgromadzenie założył w 1897 r. bł. ks. Bronisław Markiewicz przy współudziale m. Anny Kaworek. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (CSSMA).
/za: ekai.pl/

Boży człowiek… - św. Nikodem (31 sierpnia)
O Nikodemie posiadamy skąpe wiadomości, ale za to z Ewangelii. Pisze o nim św. Jan Apostoł. Nazywa on go "dostojnikiem żydowskim". Zaraz na początku publicznej działalności Pana Jezusa Nikodem zainteresował się Jego osobą i nauką. Cuda, których był świadkiem, dawały mu gwarancję, że ma do czynienia z człowiekiem niezwykłym, co najmniej z prorokiem.
Zaintrygowany, bał się jednak jawnie opowiedzieć za Nim. Dlatego przybył do Jezusa w nocy
o umówionej z Nim porze. Dialog, jaki wówczas przeprowadził Nikodem z Panem Jezusem,
należy do najpiękniejszych kart Ewangelii. Kiedy Sanhedryn wydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia formalnego nad Nim sądu, Nikodem zaprotestował przeciw
takiemu postępowaniu stanowczo: "Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw
przesłucha i zbada, co czyni?". Ta odważna
obrona musiała zaskoczyć Sanhedryn. Najodważniej Nikodem wystąpił z okazji pogrzebu Jezusa. Gdy wszyscy Apostołowie
uciekali, Nikodem zakupił sto funtów kosztownych olejków i wraz z Józefem z Arymatei zabrał się do namaszczenia ciała Pana
Jezusa: Według św. Lucjana, który w roku
415 odkrył śmiertelne szczątki św. Nikodema wraz z relikwiami św. Szczepana, Nikodem miał przyjąć chrzest z rąk świętych
Piotra i Jana. Poniósł śmierć męczeńską
z rąk Żydów. Modlitwa: Panie, Światłości
Świata oświeć nas i daj nam odwagę
świadczenia o prawdzie. Amen

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Celem naszych czy- Dziadek ze wsi odwiedza rodzinę w mieście. Córka i zięć wysłali go
nów powinno być czy- do teatru. - No i jak, podobało się dziadkowi w teatrze? - Bardzo.
nienie dobra.” /Platon/ A szczególnie na końcu, kiedy dawali płaszcze! Wziąłem trzy...

Coś dla ducha…
„O księdze i sądzie”
Pewien człowiek proszący Boga o dar świętości otrzymał od Niego Księgę, w której stało
czarno na białym, jak należy żyć, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Człowiek ucieszył się niezwykłym podarkiem. W drodze powrotnej rozważał już poszczególne etapy studiowania i realizacji wytycznych. W tym zamyśleniu wpadł w zasadzkę ognia, z której ledwo uszedł z życiem. Oczywiście, że w wypadku postradał także drogocenną Księgę. Długo opłakiwał stratę
i nie mógł się z nią pogodzić, aż przypomniał sobie, że przy wręczaniu owej Księgi powiedziano mu, iż zawiera ona rzeczy najlepsze i najgłębsze. Uświadomiwszy sobie to, postanowił tak żyć, jakby Księga ta była codziennym jego drogowskazem. „Może choć w ten sposób
wyrównam brak” – powiedział sobie w duszy. I poszedł w codzienność, niosąc wszystkim
wkoło dobro i pojednanie. Kiedy umarł i stanął przed Bożym Majestatem, usłyszał sakramentalne pytanie: - Coś zrobił w życiu dla Pana Boga? Człowiek nasz zawstydził się z powodu
swojej nieporadności, spuścił głowę i zaczął się tłumaczyć: - Panie, Księga, którą mi dałeś,
padła zaraz łupem ognia. Nie miałem więc żadnych wskazówek, nie wiedziałem jakie dary Ci
przynieść. Wybacz proszę. Na to skinął Sędzia do najbliższego sekretarza i szepnął: - Podajcie mi jego księgę! I oto stało się coś niesłychanego. Cała ogromna sala zapełniła się w jednym momencie tymi, których pocieszył, nakarmił, przyodział, pojednał, zachęcił, w dom przyjął, dla których miał czas. Bóg, wskazując na zebranych, powiedział: - To jest twoja Księga.
Przeczytałeś ją, nie składając poszczególnych sylab, zrozumiałeś, nie wiedząc o tym. A człowiek zaniemówił z wrażenia i radości.
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

