Numer: 25/2013

INTENCJE MSZALNE
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 + Stanisław (4 rocz. śm.)
19.00 + Stefan Komar
Poniedziałek: 24.06.2013 r. - Nowenna do św. Ojca Pio
18.00 za parafian
Wtorek: 25.06.2013 r.
18.00
Środa: 26.06.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 intencje nowennowe
Czwartek: 27.06.2013 r.
18.00

Piątek: 28.06.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 + Wiesław Gaweł (6 rocz. śm.)
Sobota: 29.06.2013 r.
18.00
Niedziela: 30.06.2013 r.
8.00
9.30 W intencji dziękczynnej za opiekę nad rodziną Dzikiewiczów.
11.00 + Jerzy Wielebiński (4 rocz. śm.)
12.30
19.00 O błogosławieństwo Boże dla męża Pawła z prośbą o łaski dla
całej rodziny.
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Święci Apostołowie Piotr i Paweł
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym
zastępcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie,
że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa
życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie
i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na
połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym
dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że
obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską
w jednym dniu i roku. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29
czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na
Wschodzie, co by wskazywało na powszechne
przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu
śmierci męczenników, a potem także (od w.
IV) - wyznawców.
W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież
w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika
w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy,
łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest
jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa
klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego
życiu, tiara w rękach.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego
atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
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Liturgia słowa - XII niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.06.2013 r.

I czytanie (Za 12,10-11) Na dom Dawida i na mieszkańców
Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego,
którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo.
II czytanie (Ga 3,26-29) Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy,
którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie
Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Ewangelia (Łk 9,18-24) Gdy Jezus modlił się na osobności,
a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za
kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś
z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za
kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu
o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów
i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa.

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.
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2. Spotkania formacyjne: przedwakacyjna zmiana tajemnic Żywego
Różańca w niedzielę 30 czerwca po Mszy św. o godz. 930; Zapraszamy
na Msze św. imieninową ks. Piotra Skiby dzisiaj o godz. 1100.
3. Z niedzielą 7 lipca zmienia się porządek Mszy św. niedzielnych.
W okresie wakacyjnym nie będzie odprawianej Mszy św. o godz. 1230.
4. Osoby biorące udział w parafialnej pielgrzymce do Grecji prosimy
o dokonanie do końca czerwca wpłaty III raty - 250 euro na osobę.
5. 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.
6. Dzisiejszej niedzieli i za tydzień na placu przed kościołem zbierane
są datki do puszki na wakacje dla ubogich dzieci organizowane przez
Caritas. Za wsparcie inicjatywy serdecznie dziękuję
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Woszczyńską. Niech spoczywa w pokoju.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz
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