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„ Musicie być mocni tą mocą, którą daje
wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być
- Mdr 12,13.16–19,
mocą nadziei, która przynosi pełną radość
- Ps 86,5–6.9–10.15–16a, mocni
życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!
- Rz 8,26–27,
Musicie być mocni mocą miłości, która jest
- Mt 13,24-43.
potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni
miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... ”

Czytania z niedzieli

Jan Paweł II

Ewangelia w moim życiu
Ja ci wystarczę

Przestrzegasz mnie dzisiaj, Panie, przed Chrystusa tam, gdzie Bóg mnie powołuje, aby
„chwastem”, który zły zasiewa w moim życiu. To wykonywać właściwe sobie zadania”. Tak właśnie
małe, niezauważone ziarenka niepokoju, strachu, pragnę żyć i wiem, że Ty, Panie, mi w tym
gniewu, niezadowolenia. Małe niewierności, pomożesz. – Przyjdę do Ciebie i rozraduję Twoje
pobłażanie ciału i wszystko to, co wydaje się być życie. Sprawię, by twoje serce miłością oddychało.
zupełnie niegroźne. Dopiero po pewnym czasie – Czuwam więc nad duszą moją z Tobą, bym
zauważam, że obok pszenicy wyrósł i chwast. Jak nigdy pszenicy – Twojej łaski nie zmarnował.
bronić się przed przebiegłością złego? – Nie miej Czuwam więc przy Tobie ze Słowem Twoim
nic poza Bogiem samym – Ja tobie wystarczę. Ja schowanym w sercu. – I w tym czuwaniu ukochaj
mam pieczę nad wszystkim i nad twoim życiem, Eucharystię, w której do ciebie przychodzę. Ona
posyłam ci Ducha, który przychodzi z pomocą da ci siłę, by zwalczyć każdy chwast w twojej
twojej słabości. To On podpowiada twojemu sercu, duszy i pozostać Mi wiernym. – Niech Twój
bym Ja stał się dla ciebie nowym zaczynem. – Ty Święty Duch przyczynia się za mną, bym zawsze
znasz moje serce, przenikasz je i wiesz, jak bardzo był blisko Ciebie i pełnił Twoją wolę.
chciałbym, by moje życie było ewangelicznym
zaczynem – zaczynem Twojej Miłości dla każdego
serca, które nigdy nie kochało. Aby i moimi stały
się słowa bł. Jana Pawła II, który mówił, że mam
się „kierować duchem ewangelicznym
i przyczyniać się do uświęcenia świata na kształt
zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób
przykładem zwłaszcza mojego życia promieniując
wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać innym
„ Ziarn em jest sło wo Bo że, a siewcą jest Ch rystus, każdy, kto Go zn ajdzie, będzie żył n a wieki. "
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XVI IEDZIELA ZWYKŁA

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas
wolny od przykazań Bożych i kościelnych! Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji
z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia.
Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zastawiając się
wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem
wobec bliźnich i świata!
2. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej,
którzy wakacyjnie wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza dzieci i młodzież. Niech po
dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie wrócą do domu.
3. W sobotę, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętej Brygidy (ok. 1302 1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy).
Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Wpatrując
się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest
drogą szukania Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając
aktualność jej przykładu, Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
4. W dalszym ciągu trwają przygotowania do festynu, na kolejne spotkanie organizacyjne
zapraszamy w poniedziałek po Mszy św. o godz. 19.30.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Wiercińskiej Bożenie
i Hermanowicz Angeli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Hermanowicz Agatę i Froń
Barbarę.
Zapowiedzi.
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Mariusz Torbiński syn Kazimierza
i Stanisławy Gedij zamieszkały w Polanie oraz Renata Suska córka Bogusława i Beaty Suska
zmieszała w Lutowiskach - zapowiedz druga.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 20 VII – bł. Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego
przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe);
• 22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak
wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu
Zmartwychwstałego Pana (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Kamil Wierciński, Kamil Karciarz, Czesława Krakowska, Czesława Gazda,
Małgorzata Powązka, Daniel Mikrut, Magda Gałek, Magdalena Konopka, Magdalena Osuchowska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00
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