Numer: 24/2013

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 16.06.2013 r.
8.00 + Krystyna (2 rocz śm.), Jan (13 rocz śm.)
9.30 W intencji Radia Maryja i TV Trwam
11.00 + Grzegorz Tomczak (30 dni po pogrzebie)
12.30 O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny i Marka w 20 rocznicę
ślubu i łaski dla całej rodziny.
19.00 za parafian

Poniedziałek: 17.06.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00
Wtorek: 18.06.2013 r.
18.00 Dziękczynno-błagalna w 34 rocz. święceń ks. Zbigniewa
Środa: 19.06.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 20.06.2013 r.
18.00

Piątek: 21.06.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 22.06.2013 r.
18.00
Niedziela: 23.06.2013 r.
8.00 + Wanda, Janina
9.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad dziećmi, a
także o dar miłości, zrozumienia i siły dla wszystkich matek intencja od Matek w Modlitwie
11.00 Msza św. imieninowa ks. Piotra
12.30
19.00 + Stefan Komar

Święci z Anglii
Jan Fisher, urodzony w roku 141469, skończył studia teologiczne
w Cambridge w Anglii i został
wyświęcony na kapłana. Jako biskup Rochester odznaczał się duchem pokuty oraz troską pasterską o wiernych. Często ich odwiedzał. Napisał dzieła przeciwko
współczesnym mu błędom.

Tomasz More, urodzony w roku
1477, studia prawnicze skończył w Oxfordzie; zawarł małżeństwo, z którego miał jednego syna i trzy córki. Prowadził
królewską kancelarię. Napisał dzieła o właściwym sprawowaniu rządów i o obronie wiary. Obydwaj z rozkazu króla
Henryka VIII zostali skazani na ścięcie w roku 1535 za to,
że się przeciwstawili rozwodowi króla i jego polityce kościelnej. Jan Fisher zginął 22 czerwca, Tomasz More 6 lipca.
Gdy Jan Fisher przebywał w więzieniu, papież Paweł III
mianował go kardynałem Kościoła Rzymskiego.
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Liturgia słowa - XI niedziela zwykła
I czytanie (2 Sm 12,1.7-10.13) Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela:
Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego
było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to,
co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od
domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz,

II czytanie (Ga 2,16.19-21) Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w
Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie
Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla Prawa
umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele,
jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego
siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Ewangelia (Łk 7,36-8,3) Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł
więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego
nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą.
Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a
drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On
mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę
kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi
stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje
nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.
A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy
odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z
Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana
Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda;
Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 16.06.2013 r.
1. Nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 1830; Nabożeństwo
do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św.
wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką
do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800; Możliwość
spowiedzi w dzień powszedni – pół godziny przed Mszą św.
2. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: Krąg Biblijny, 20
czerwca (czwartek) po Mszy św. wieczornej; Ministranci, kółko
plastyczne i schola dziecięca, 22 czerwca (sobota) o godz. 1100.
3. Zapraszamy na Msze św. imieninową ks. Piotra Skiby w niedzielę,
23 czerwca o godz. 1100.
4. Z niedzielą 7 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych.
W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230.
5. Ostatniej niedzieli na inwestycje parafialne zebrane zostało 2100 zł.
Za wsparcie finansowe i wszelką pomoc Bóg zapłać.
6. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Grecji prosimy
o dokonanie do końca czerwca wpłaty III raty - 250 euro na osobę.
7. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności,
jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Szczególnie
w czerwcu uciekajmy się do Serca Jezusowego z prośbą o łaski dla nas
i naszych rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy świętej lub
w biurze parafialnym w środę, od godz. 1900 do 2000.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz
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