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Jezus – beztroski Rozrzutnik
Jezus pokazuje nam, jak bardzo bliski jest Mu człowiek. Cud
rozmnożenia chleba, którego dokonuje, jest objawieniem Jego łaski wobec ludzi. Jego miłość nie ma granic. Dzisiejsza
Ewangelia zachęca do zastanowienia się nad tym, czego Jezus
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dokonał dla nas, czym nas obdarzył i co wciąż nam daje... Na
pewno daje nam siebie. Hans Urs von Balthasar napisał, że
Jezus działa jak beztroski Rozrzutnik, ale jednocześnie nie
pozwala, aby coś się zmarnowało. Każe zebrać resztki, aby
uczniowie i Kościół mieli zasoby pokarmu dla wszystkich

potrzebujących. Nie możemy zmarnować daru, który otrzymujemy od Boga. Nie możemy zmarnować dobra i miłości.
Jezu, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Cie-
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i
Intencje Mszy św.

"Kto chce żyć jak dobry katolik,
musi unikać tych, którzy mówią źle o
religii, o jej sługach - o papieżu, który
jest ojcem wszystkich katolików. Trzeba
być złym synem, by źle mówić o naszym
Ojcu Św." Myśli św. Jana Bosko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 25 Lipiec 2021
1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez
celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. Jezus
może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie, dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to, co czasami określamy jako „niewiele”.
2. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Po każdej mszy
Świętej błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.
3. Wakacje to czas żniw, zbiorów różnych plonów. Pamiętajmy o ciężkiej pracy rolników,
która często nie jest doceniana, a służy nam wszystkim. Szanujmy ich trud.
4. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 8 00.

5. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na
tacę i do skarbonek na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. W ubiegłą niedzielę taca inwestycyjna wynosiła 1170 zł. Niech dobry Bóg swoim błogosławieństwem wynagradza waszą hojność.
6. W niedzielę 8 sierpnia Odpust Parafialny. Suma odpustowa o godz. 11 00.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice Najśw. Maryi Panny.
– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii;
– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola, prezbiter, założyciel Towarzystwa Jezusowego.
Intencje Mszy Świętych
25 Lipiec - niedziela godz. 8.00 - + Krzysztof
o godz. 11.00. + Mariusz w rocznicę śmierci
Olchowiec - godz. 14 30. O pomyślną operację
26 Lipiec - poniedz. 1) + Ryszard Sekuła 2) O zdrowie i bł. Boże dla córki Anny z okazji
Imienin.
27 Lipca - wtorek -

1) + Genowefa

2) + Ryszard Sekuła

28 Lipca - środa -

1) +Ryszard Sekuła 2) + Barbara Tokarczyk

29 Lipiec czwartek - 1) O zdrowie dla syna 2) + Barbara Tokarczyk
30 Lipiec - piątek

- 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Stanisław lech w rocz. śm.

31 Lipiec - sobota - 1) + Barbara Tokarczyk
1 Sierpień - niedziela
godz. 8.00 - + Zofia Skubisz, + Zdzisław, + Janina Oskoryp
o godz. 11.00 - + Michała Torbiński - 25 rocz. śm.
o godz. 14.30 OLCHOWIEC - Za Parafian
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