INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

3
Niedziela 23.06.2019
9.30
O Boże błogosławieostwo dla Justyny i Krzysztofa i opiekę NMP
11.00
O szczęśliwą operacje dla siostry i opiekę NMP
12.30
+Jan i Janina Wolscy w 30. i 13. rocz. śmierci
18.00
+Adam Buda
Poniedziałek 24.06.2019
19:00
Za Błażeja o łaskę zdrowia i moc Ducha w chorobie
Wtorek 25.06.2019
13.15
St. Anne’s Family
19:00
Mr. Rush R.I.P
Środa 26.06.2019
19.00
Za Błażeja o łaskę zdrowia i moc Ducha w chorobie
Czwartek 27.06.2019
19.00
Int. wolna
Piątek 28.06.2019
19.00
+Piotr Wolski w 19. rocz. śmierci
Sobota 29.06.2019
17:00
Donor’s intention
Niedziela30.06.2019
9.30
Int. wolna
11.00
W intencji Piotra z okazji 50 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
dary i łaski
12.30
Int. wolna
18.00
Int. wolna

Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

23.06.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 9,11 b-17)

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia
potrzebowali, uzdrowił. Dzieo począł się chylid ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do
Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie
znajdą schronienie i żywnośd; bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich:
„Wy dajcie im jeśd”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięd chlebów i dwie ryby; chyba
że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około
pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąśd się
gromadami mniej więcej po pięddziesięciu”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On
wziął te pięd chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi
błogosławieostwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się
wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Eucharystię jako ucztę omawia dzisiejsza ewangelia pod zrozumiałą figurą
rozmnożenia chleba . Tutaj dostrzegamy nie tylko daleki symbol chleba i wina, jakie
ofiarował Melchizedek, lecz oglądamy czynności Jezusa jako przygotowanie do Wieczerzy
Eucharystycznej. Jezus bierze chleby, podnosząc oczy do nieba błogosławi je, łamie
i rozdziela. Wszystkie te gesty powtórzy w Wieczerniku, przemieniając chleb w swoje ciało.
Jeszcze inny szczegół przyciąga uwagę: chleby rozmnażają się w Jego rękach, a z nich
przechodzą w ręce uczniów, którzy rozdzielają je rzeszy. Tak więc zawsze On będzie
dokonywał cudu eucharystycznego, posługując się jednak swoimi kapłanami, którzy będą
Jego szafarzami i stróżami. W koocu „wszyscy jedli i nasycili się”. Eucharystia jest ucztą
wydaną dla wszystkich ludzi, aby zaspokoid ich głód Boga, życia wiecznego. Uroczystośd
dzisiejsza jest wezwaniem do ożywienia wiary i miłości względem Eucharystii, aby wierni byli
bardziej nasyceni, zbliżali się do Niej z większą gorliwością i potrafili budzid ten zbawienny
głód w braciach obojętnych..
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

KOLEKTA NIEDZIELNA –16.06.2019

I
Kolekta
570€

II
Kolekta
305€

Koperty
jednorazowe
120€

Koperty
Ubezpieczenie
rejestrowane
610€
125€

Bóg zapłać za składane ofiary
Bóg zapład za ofiary składane w kopertach, która są przeznaczone na bezpośrednie utrzymanie
i ubezpieczenie naszego kościoła. Są dwa rodzaje kopert – jednorazowe i rejestrowane.
W zestawy kopert rejestrowanych można zaopatrzyd się w biurze duszpasterstwa.
Zarejestrowana Ofiara większa niż 250 euro w ciągu roku od jednej osoby pozwoli nam ubiegad
się o dodatkowe 20% od Revenue.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pomoc w sprzątaniu kościoła
w sobotę 22 czerwca.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ – 23 czerwca 2019
KRAKÓW
2016
Od niedzieli, 23 czerwca 2019, rozpoczęły
się zapisy
dzieci na katechezę
przygotowującą do I Komunii Świętej. Zapisy, które prosimy składad osobiście
w zakrystii, będą trwały do kooca sierpnia. Po upłynięciu tego czasu nie będzie
możliwości zapisania dziecka na kurs przygotowujący.
KURS ,,JÓZEF CICHY BOHATER” – 28-30 czerwca 2019
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza w dniach od 28 do 30 czerwca na kurs
dla mężczyzn ,,Józef cichy bohater”. Więcej informacji w zakrystii i na plakatach.

CZERWIEC - MIESIĄC POŚWIĘCONY
SERCU PANA JEZUSA
Miesiąc czerwiec poświęcony jest
szczególnej czci Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy do wspólnego odmawiania
litanii do Serca Pana Jezusa każdego dnia
po wieczornej Eucharystii.
W Uroczystośd Najświętszego Serca
Pana Jezusa w piątek, 28 czerwca gorąco
zachęcamy do uczestnictwa we Mszy
Świetej o godz. 19:00.
X

X„Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym,
którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”św. Małgorzata Maria Alacoque

Sposoby wynagradzania Bożemu Sercu
Pan Jezus przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque cztery główne sposoby
wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu:
1. Częste przyjmowanie Komunii Świętej w intencji zadośduczynienia
za grzechy i zniewagi względem Bożego Serca, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca.
2. Ustanowienie święta ku czci Serca Jezusowego.
3. Godzina święta, czyli modlitewne czuwanie w nocy z czwartku na piątek między
jedenastą a północą, aby towarzyszyd Jezusowi w Jego śmiertelnym smutku na Górze
Oliwnej i wypraszad miłosierdzie dla grzeszników.
4. Oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego.
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA – Niedziela, 23 czerwca 2019 g.13:30
W Irlandii Uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) świetujemy w
tym roku w niedzielę, 23 czerwca. Jak co roku, chcemy publicznie wyznad wiarę w
obecnośd Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i przejśd ulicami wokół kościoła w
procesji Eucharystycznej. Zachęcamy parafian do czynnego włączenia się w procesję.
„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10, 32)
KALENDARZ NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT I UROCZYSTOŚDI:
24 czerwca (pon) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, uroczystość
29 czerwca (sob) – Świętych Apostołów Piotra i Pawła, uroczystość
16 lipca (wt), Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie

