INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
Niedziela 30.06.2019
3
9.30
Mary Comiskey birthday
11.00

W intencji Piotra z okazji 50 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane
dary i łaski
12.30
W intencji Oliwii z okazji 6 r. urodzin i za całą rodzinę Cichowicz z
podziękowaniem za otrzymane dary i łaski
18.00
Int. wolna
Poniedziałek 1.07.2019
Piotr Paweł z okazji 40 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane dary i
19:00
łaski
Wtorek 2.07.2019
13.15
St. Anne’s Family
19:00
Int. wolna
Środa 3.07.2019
19.00
Int. wolna
Czwartek 4.07.2019
19.00
Int. wolna
Piątek 5.07.2019
+Józef Ksel o miłosierdzie Boże i dar nieba;
19.00
oraz o Boże błogosławieostwo i opiekę NMP dla żyjący z rodziny.
Sobota 6.07.2019
11:00
W int. wynagradzającej za zniewagi N.S.N.M.P
17:00
Int. wolna
Niedziela 7.07.2019
9.30
1.+Zdzisław Michalak (1 r. śm)
2. Za dusze w czyśdcu cierpiące
11.00
+Joanna Góralczyk
12:30
Maria i Jan Frączek i cała rodzina o zdrowie i Boże błogosławieostwo
12.30
dantis
ARKLOW
18.00
Maria Szmyd o zdrowie, pracę, sprawy mieszkaniowe, błogosławieostwo
Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę NMP przez najdłuższe lata życia

XIII Niedziela w ciągu roku

30.06.2019

NIEDZIELNA EWANGELIA (Łk 9,51-62)

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udad się do Jerozolimy
i wysłał przed sobą posłaoców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytaoskiego, by Mu przygotowad pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogieo
spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego
miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się
udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy
nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzed”. Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś
odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójśd i pogrzebad mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie,
chcę pójśd za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnad się z moimi w domu”. Jezus mu
odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do
królestwa Bożego”.

KRÓTKI KOMENTARZ DO EWANGELII
Po objawieniu się na górze Tabor, Jezus udaje się z Apostołami w długą podróż do
Jerozolimy, gdzie zostanie skazany i ukrzyżowany. Po drodze spotyka trzech młodzieoców
pragnących zostad Jego uczniami. Reprezentują oni tych niezliczonych, którzy za Nim pójdą
poprzez wieki, Jezus wyjaśnia im warunki naśladowania Go. „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz”, mówi pierwszy, a Pan odpowiada mu: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda,
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzed”. Kto chce naśladowad
Chrystusa, nie może oczekiwad bezpieczeostwa i korzyści doczesnych. Do drugiego Jezus
sam kieruje kategoryczne wezwanie, niemal rozkaz: „Pójdź za Mną!”. Zarówno temu, jak
i trzeciemu, który prosił o zwłokę ze względu na swoich krewnych, Jezus nie waha się
oświadczyd, że nie należy zwlekad z odpowiedzią na Jego wezwanie. Są sytuacje, kiedy
opóźnienie lub powrót na własną drogę może zniweczyd wszystko: „Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK
I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek,piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek zapraszamy do Adoracji
Najświętszego Sakramentu i modlitwy za
kapłanów i nowe powołania.
W piątek, Adoracja Najświętszego Sakramentu i
nabożeostwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

KOLEKTA NIEDZIELNA –23.06.2019

I
Kolekta
770€

II
Kolekta
295€

Koperty
jednorazowe
50€

Koperty
Ubezpieczenie
rejestrowane
100€
105€

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.

KATECHEZA PRZYGOTOWUJĄCA DO I KOMUNII ŚWIETEJ
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.DPo
tego czasu nie będzie
ŚWIATOWE
NIupłynięciu
MŁODZIEŻY
możliwości zapisania dziecka na kurs przygotowujący.
KRAKÓW 2016
ŻYCZENIA WAKACYJNE OD DUSZPASTERZY
Wszystkim naszym parafianom udającym się na urlop wakacyjny życzymy udanego
wypoczynku, pogłębienia więzi z Panem Bogiem, nabrania sił duchowych i
fizycznych, owocnego czasu dla siebie i najbliższych, a także wzmocnienia w sobie
przekonania o wartości i potrzebie pełnienia misji dobrego chrześcijanina.
Szczęśd Boże!

W pierwszą sobotę zapraszamy na Mszę świętą o
godz. 11.00. Po Mszy świętej Różaniec.

LIPIEC - MIESIĄC SZCZEGÓLNEJ CZCI KRWI CHRYSTUSA
Zgodnie z tradycją lipiec w Kościele Katolickim poświęcony jest czci Najdroższej Krwi Chrystusa.
Do rozwoju kultu przyczynił się św. Kasper del Bufalo i założone przez niego Zgromadzenie
Misjonarzy Krwi Chrystusa. Msza Święta i oficjum o Krwi Chrystusa została zatwierdzona już
wcześniej, za Benedykta XIV. Święty Jan XXIII zatwierdził do publicznego odmawiania Litanię do
Najdroższej Krwi Chrystusa (list apostolski Inde a Primis z 1960).
Jan Paweł II w encyklice „Evengalium Vitae” naucza: „Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest
miłośd Ojca, a zarazem ukazuje, jaki cenny jest człowiek w oczach Boga i jak ogromna jest
wartośd jego życia. (…) Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego
ofiarowania się z miłości (por. J 13,1), człowiek wierzący uczy się dostrzegad i cenid niemalże
Boską godnośd każdej osoby i może woład pełen wdzięczności i radosnego zdumienia: „Jakąż
wartośd musi mied w oczach Stwórcy człowiek, skoro „zasłużył na takiego i tak potężnego
Odkupiciela” (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro „Bóg Syna swego Jednorodzonego dał”,
ażeby on, człowiek, „nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16)!”.
KALENDARZ NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT I UROCZYSTOŚĆI:
3 lipca (śr), św. Tomasza, Apostoła
6 lipca (sob), Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy (SM)
8 lipca (pon), św. Jana z Dukli, prezbitera
11 lipca (czt), św. Benedykta, opata, patrona Europy
16 lipca (wt), Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, wspomnienie
22 lipca (pon), św. Marii Magdaleny
23 lipca (wt), św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy
31 lipca (śr) - św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

