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XVII Niedziela Zwykła · ROK C
Ewangelia: Łk 11, 1 – 13
  

Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech 
się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba po-

wszedniego dawaj nam na każdy dzień i prze-
bacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy 
ulegli pokusie.            

Kalendarz liturgiczny
29 lipca 2007 r. – NIEDZIELA

Imieniny: Marty, Olafa, 
Konstantego
LITURGIA SŁOWA:
Rdz  18, 20 – 32 
Psalm 138
Kol  2, 12 – 14
EWANGELIA: Łk 11, 1 – 13          

30 lipca 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Piotra, Leopolda, Julity
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 15 – 24. 30 – 34 
Psalm 106
EWANGELIA: Mt 13, 31 – 35           

31 lipca 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Ignacego, Heleny, 
Emiliana
LITURGIA SŁOWA:
Wj 33, 7 – 11; 34, 5 – 9. 28 
Psalm 103
EWANGELIA: Mt 13, 36 – 43   

01 sierpnia 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Justyny, Piotra, Nadii
LITURGIA SŁOWA:
Wj 34, 29 – 35
Psalm 99
EWANGELIA: Mt 13, 44 – 46         

02 sierpnia 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Euzebiusza, Gustawa, 
Kariny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 40, 1. 16 – 21. 34 – 38 
Psalm 84
EWANGELIA: Mt 13, 47 – 53           

03 sierpnia 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Nikodema, Lidii, 
Augusta
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 23, 1. 4 – 11. 15 – 16. 27. 34b 
– 37     
Psalm 81
EWANGELIA: Mt 13, 54 – 58       

04 sierpnia 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Dominika, 
Protazego
LITURGIA SŁOWA:
Kpł  25, 1. 8 – 17 
Psalm  67
EWANGELIA: Mt 14, 1 – 12             

Przez trzydzieści lat poszukiwałem Boga, a kiedy u ich kresu 
otworzyłem oczy, odkryłem, że to On mnie szukał. 

Edwin Attar 

MYŚL TYGODNIA:

 

Pozwól wejść przez Twoją bramę i 
znaleźć u Ciebie schronienie, żeby 
rozpoznał nas nasz Bóg. 
Wpuść tych, którzy stoją na 
zewnątrz; Bóg każdego zwie
woim dzieckiem, kto nazywa Cię 
Matką.    

Ufając Bogu w drogę

Kto ufa Bogu, Najwyższemu, nie buduje na pia-
sku. Nawet w czasie wakacji i na urlopie Bóg jest 
mocnym fundamentem pod jego stopami.
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W 20. rocznicę ślubu Beaty i Tomasza
W 10. rocznicę ślubu Jolanty i Wojciecha
w 10. rocznicę ślubu Izabeli i Roberta
w 1. rocznicę ślubu Edyty i Pawła
w 82. rocznicę urodzin Genowefy
w 75. rocznicę urodzin Tadeusza
w 60. rocznicę urodzin Marianny
w 60. rocznicę urodzin Jana
w 24. rocznicę urodzin Michaliny
w 18. rocznicę urodzin Patryka
w 1. rocznicę urodzin Doroty
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, spełnienia 
marzeń, darów Ducha Świętego, opieki Matki 
Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask na każdy 
dzień życzy Redakcja

Deszcz letni – natury cud

Kiedy na świecie jest tak ciepło
Jak to zazwyczaj latem bywa

Człowiek spocony, 
zgrzany,  mokry

Pod gęstym cieniem drzew 
się skrywa.

I pilnie się wpatruje w błękit 
czy jakaś chmurka 

nie nadchodzi,
bo ona życie nam osłodzi…

Marzy się wtedy, o, jak marzy,
Rzęsisty letni deszcz

I – nagle – jest!
Niebo pokrywa się chmurami 

ale powietrze lata ciepłe.
Lunął deszcz!

Deszcz jakiż ciepły i wesoły
A każda kropla tęczą lśni.

Na ziemi tworzą się kałuże 
jedne – malutkie, inne – większe

a jeszcze inne – całkiem duże.
Wśród drzew i krzewów 

poruszenie,
zieleń, listowia mokra taka

I gdzieś się pochowały ptaki…
Lecz to nie burza groźna jeszcze 

po prostu – letnia przyroda 
bawi się deszczem.

A deszcz spadając z tak wysoka  
gra najgroźniejsze 

melodie miłe…
Polki, mazurki, a nawet marsze,

a przede wszystkim 
preludia, scherza

i to – co chyba 
najbardziej chwyta za serce – 

 chopinowskie 
„Preludium deszczowe”.

I nim się kończy letni deszcz.
Jak miłe są te ciepłe deszcze

Czy czegoś trzeba jeszcze?
„ Wszystko, co dobre, przycho-

dzi z deszczem!”

Katarzyna Wilczyńska            

ŻYCZENIA

INFORMACJE
1. Dziś o godzinie 17.00 nabożeństwo połączone z adoracją 

Najświętszego Sakramentu.
2. W piątek 3. 08 zapraszamy na całodzienną Adorację Naj-

świętszego Sakramentu. Czuwanie rozpocznie Msza święta 
o godzinie 8.00, a zakończy Msza święta 

      o północy.
3. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i So-

bota miesiąca. Okazja do spowiedzi podczas wszystkich 
Mszy świętych oraz w piątek od godziny 17.30.

Zawierzyć Bogu

To nieistotne, czy dzisiaj pada deszcz,
czy świeci słońce

Nieważne, czy cieszysz się chwilą wolnego czasu, 
czy też masz przed sobą dzień pełen obowiązków.

Wiedz, że dziś jest dzień bardzo szczególny,
dzień niezwykły, cenny.

Pan stworzył go z myślą o Tobie.
Ciesz się tym dniem i przyjmij go 

z wdzięcznością z rąk Boga.
Nie warto odbierać radości każdemu dniu 

już w pierwszych jego chwilach,
pozwalając zapanować nad sobą mrocznym myślom.

Nie warto spędzać nocy na zamartwianiu się
rzeczywistymi lub urojonymi smutkami

roztrząsając niepokojące problemy.
Ale warto postanowić, 

że będzie się szczęśliwym 
w tym szarym dniu. 

To, czego nie da się zmienić, 
wystarczy z ufnością zawierzyć Bogu.

Autor nieznany


