OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Poniedziałek12.08 Dzień Powszedni
1800 + Józefa Węgrzyna, Józefę, Antoniego Węgrzynów, Jana, Walerię Robaków
Wtorek13.08 Dzień Powszedni
1730 Do SPJ i MB z prośbą o opiekę w dorosłym życiu w 18. rocznicę urodzin Damiana
Kwasa z int. babci z rodziną
1800 + Jana, Annę Rabiejów, Jana, Władysławę Stachurów, Stefanię, Władysława Kruków,
Zofię, Stefana Dziewięckich, Władysława, Mariannę Kutów z int. Rabiejów
Środa14.08 Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika (wsp. obow.)
1730+ Ryszarda Kowalskiego
1800 + Władysława Młynarczyka, Stefanię, Ludwika Rabiejów z int. Młynarczykowej
Czwartek15.08 Wniebowzięcia NMP (uroczystość)
8001) + Józefa Zychowicza z int. żony z dziećmi
2) + Kazimierę Kubicką, Stefana, Mariannę Wojdów, Stanisława Bedlę z int. rodziny
1000 1) + Agnieszkę Duchniak z int. dzieci i rodziców
2) + Józefa Plewę, Andrzeja, Katarzynę Golów, Mariannę Król, Helenę, Edwarda
Plewów z int. Plewowej
1200 Msza Święta za parafian żywych i zmarłych
1600 + Witolda Woźniaka, Zdzisława, Piotra Woźniaków, Kazimierę, Józefa, Stanisława
Tworków zm. z rodziny Tworków, Genowefę Tadeusza Szczepanków
Piątek16.08 Dzień Powszedni
1800 + Wiesława Brzozę
Sobota17.08 Św. Jacka, prezbitera (wsp. obowiązkowe)
1700 Stefana Huka int. pogrzebowa
1730 Jerzego Domagałę Wiktora, Rabieja, Janinę, Stanisława Kruków
1800 Jana Jędrochę, Ryszarda Kobierskiego z int. Jędrochów
Niedziela18.08 XX Niedziela Zwykła
800 1) + Władysława, Marianna Gruszczyńskich, Annę, Anetę Bekier, zm. z rodziny
Gruszczyńskich z int. Gruszczyńskich
2) + Leokadię Machulską, rodzinę Machulskich, Krzysztofa, Dariusza, Jana
1000+ Anielę, Władysława Karysiów, Genowefę, Józefa Kwietniów z int. córki Teresy
1200 + Zbigniewa Gawiora zm. z rodziny Rabiejów z int. Rabiejowej
1600 Franciszkę, Władysława Piotrowskich, Katarzynę, Bronisława Klimczaków
Za ewentualne zmiany Zespół Redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy
o uważne słuchanie ogłoszeń duszpasterskich.

Ekstra…
× 12.08 - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
× 13.08 - Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych
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Piękna
i czystsza
niż anioł
Dziewica.
Szlachetne
serce,
promieniste
lica,
a przy tym
pełna
słodyczy,
pokoju.
Słowo Boże na dziś…
Czytania: Mdr 18, 6-9 / Hbr 11, 1-2. 8-12 Ewangelia: Łk 12, 35-40
„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 mu włamać się do swego domu.
Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

Komentarz…
„Bóg przychodząc do człowieka, przynosi mu pokój, który usuwa lęk. Jezusowe „nie
bój się” nie jest ani moralizowaniem, ani naiwnym pocieszeniem. On jest Księciem
Pokoju, który pokonał śmierć, główną przyczynę naszych lęków. Ale tylko ten może
trwać w Jezusowym pokoju, kto przyjmuje Jego sposoby życia. Rozważana Ewangelia wskazuje na trzy konieczne elementy: wyrzeczenie się idolatrii pieniądza, pragnienie bycia z Jezusem oraz pełnienie woli Boga. To te postawy czynią z nas „posiadaczy” królestwa Bożego, zdolnych do miłości, z sercem prawdziwie kochającym
Boga.”
/ks. Maciej Warowny/

A w parafii…

Boży człowiek… - św. Zuzanna (11 sierpnia)

▪ 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – w naszej parafii odpust. Zachęcamy, aby to święto przeżyć przede wszystkim w wymiarze duchowym.
Królowo Wszystkich Świętych módl się za nami!

W poszukiwaniu…

Tu es Petrus…

Wiara uskrzydla, dodaje sił, pozwala przetrwać najgorsze momenty w naszym życiu… Powinniśmy ją
przeżywać, pogłębiać, i dzielić się nią z innymi. We
wspólnocie Taize w każdą sobotę popołudniu podczas modlitwy odbywa się piękne nabożeństwo
światła. Po przeczytaniu ewangelii o zmartwychwstaniu Pana Jezusa brat Alois zapala świecę
i płomień tej świecy razem z dziećmi przekazuje
wszystkim osobom zgromadzonym w kościele.
Symbolizuje to naszą wiarę, która swoje źródło ma
w Bogu i aby nie zgasnąć powinna być przekazywana innym. Rozpalajmy wiarę wśród innych!

22. Św. Korneliusz (III.251-VI/IX 253)
[Nowacjan 251] Ze względu na prześladowania za czasów cesarza Decjusza dopiero w rok po śmierci Fabiana
wybrany na papieża. Mniejszość gminy
ogłosiła w tym czasie papieżem Nowacjana. Korneliusz był zesłany przez cesarza Trebonaniusa Gallusa do Centumcellae, gdzie zmarł. Jego ciało
przewieziono do Rzymu i pochowano
w katakumbach Kaliksta. Wspomnienie
liturgiczne 16 września.

Posiadamy dość wczesne świadectwa
kultu św. Zuzanny, nie są one jednak,
jak zwykle, związane z rzymskim
cmentarzem, ale z tytułem kościoła, położonego w pobliżu Term Dioklecjana.
W VI w. nazwano go zresztą kościołem
św. Zuzanny. Wtedy też (lub nieco
później) powstała legendarna pasja,
wedle której Zuzanna była córką kapłana Gabiniusza, bratanicą papieża Kajusa oraz krewną cesarza Dioklecjana.
Miała ponieść śmierć dlatego, że odrzuciła rękę cesarskiego syna. Stało się
to w domu, który przylegał do domu tego ostatniego. W świetle wszystkich
tych szczegółów nie możemy wykluczać przypuszczenia, że w rzeczywistości chodziło o późne uzasadnienie
tytułu rzymskiego kościoła, i tak z jego
fundatorki
uczyniono męczennicę.
Wspomnienie obchodzono zawsze 11
sierpnia. Zachowało je również nowe
Martyrologium Rzymskie, ale w sformułowaniu
pozbawionym
elementów
przekazanych jedynie przez legendę.
Modlitwa. Prosimy Cię, Panie Boże.
Nich nas wspiera modlitwa świętej Zuzanny, męczenniczki Twojej, abyśmy
zawsze doznawali skutków jej orędownictwa i mogli cieszyć się Twoją nieskończoną dobrocią.

Znalezione…
Są nieraz całe godziny, gdzie dusza moja jest pogrążona w zdumieniu, widząc Majestat nieskończony, a tak uniżający się do duszy mojej. Nieustanne jest wewnętrzne zdziwienie moje,
że Pan najwyższy ma we mnie swoje upodobanie, a sam mi mówi o tym; a ja pogrążam się
jeszcze więcej w swej nicości, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Jednak muszę powiedzieć, że kocham nawzajem swego Stwórcę do szaleństwa, każdym drgnieniem serca, każdym nerwem; moja dusza bezwiednie tonie, tonie... w Nim. Czuję, że nic mnie nie odłączy od
Pana, ani niebo, ani ziemia, ani teraźniejszość, ani przyszłość, wszystko się odmienić może,
ale miłość nigdy, nigdy, ona zawsze ta sama. On, mocarz nieśmiertelny, daje mi poznać swą
wolę, abym Go szczególnie miłowała, i sam wlewa w duszę moją zdolność do takiej miłości,
jak pragnie, bym Go kochała. Pogrążam się coraz więcej w Nim i nie lękam się niczego. Miłość zajęła całe serce moje i chociażby mi mówiono o sprawiedliwości Bożej, i jak drżą przed
Nim nawet duchy czyste, i zasłaniają swoje oblicza, i mówią: Święty, nieustannie, a z tego
wynika, jakoby takie poufałe moje obcowanie z Panem było uszczerbkiem dla Jego czci i majestatu o nie, nie, jeszcze raz nie. W miłości czystej mieści się wszystko najwyższa cześć
i najgłębsze uwielbienie, ale w najgłębszym pokoju [dusza] jest zanurzona w Nim przez miłość, a zewnętrzne powiedzenie stworzeń nie ma wpływu na nią. To, co jej mówią o Bogu,
jest bladym cieniem w porównaniu z tym, co ona wewnętrznie przeżywa z Bogiem, i dziwi się
nieraz, jak się dusze zachwycają czyimś powiedzeniem o Bogu: gdyż dla niej jest to chleb
powszedni, bo ona wie, że to, co się da wypowiedzieć, nie jest jeszcze tak wielkim przyjmuje
i słucha wszystkiego z uszanowaniem, ale ona ma swoje życie odrębne w Bogu. [Dz. 947]

Zakonnie…
Siostry Opatrzności Bożej – ich powołaniem jest umiłowanie Boga ponad wszystko, czego
wyrazem jest całkowite zawierzenie Opatrzności Bożej, a także troska o zbawienie ludzkich
dusz, zwłaszcza upadłych dziewcząt i sierot. Siostry są przy tym gotowe uczynić i wycierpieć
wszystko, stosownie do woli Bożej, byle powierzone im dusze ocalić. Obecnie wspólnota
prowadzi specjalny ośrodek wychowawczy dla dziewcząt, najczęściej zaniedbanych środowiskowo, z rodzin rozbitych i patologicznych, a także przedszkola, w których przebywają m.in.
dzieci trudne, z rodzin biednych, zagrożonych rozbiciem i alkoholizmem. Siostry śpieszą
z pomocą duchową i materialną rodzinom biednym, wielodzietnym i rozbitym. Utrzymują kontakt z dziewczętami, które zatraciły poczucie sensu życia i często znajdują się na granicy
upadku. Zgromadzenie założyła w 1857 r. we Lwowie m. Marcjanna M. Antonina Mirska.
Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (SDP).

Zamyśl się…

Uśmiech…

„Przyjacielowi
chwalącemu
i nieprzyjacielowi ganiącemu
nie należy we wszystko wierzyć.”
/Św. Augustyn/

Rozpoczyna się polowanie. Mama zajęczyca zatyka uszy
synkowi. Zajączek protestuje: - Mamo, ja się nie boję huku!
- Synku, ja nie chcę, żebyś usłyszał, co powiedzą, kiedy
spudłują.

Coś dla ducha…
„O Noem i winie”
Noe chciał pewnego razu założyć winnicę, ale nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać.
Wtedy zjawił się diabeł i zaproponował mu pomoc, mówiąc: - Jestem gotów nauczyć cię
uprawy winorośli, jednakże pod tym warunkiem, że winem będziesz się dzielił ze mną po połowie. Noe zgodził się na ten układ, a diabeł zabrał się do przygotowania pola pod winnicę.
Przyniósł najpierw baranka, zabił go i jego krwią zrosił rolę. Następnie tak samo zrobił z lwem
i małpą, a na koniec ze świnią. Po paru latach wyrosła na tym miejscu bujna winnica i wina
było pod dostatkiem. Noe pił bez umiaru, pił również z części diabelskiej i raz tak się upił, że
rozebrał się do naga. Kiedy Noe wytrzeźwiał, zjawił się diabeł i pouczył go: - Zapamiętaj
człowieku! Po wypiciu jednej lampki jesteś łagodny jak baranek; po drugiej zaczynasz się
przechwalać siłą jak lew. Jeżeli wypijesz trzecią lampkę, tracisz ludzką twarz. Biada ci, jeżeli
wypijesz czwartą: wtedy zachowujesz się jak świnia!
/ks. Kazimierz Wójtowicz/

