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XIX Niedziela Zwykła · ROK C
Ewangelia: Łk 12, 49 – 53 
  

Czy myślicie, że przyszedłem 
dać ziemi pokój ? Nie, powia-
dam wam, lecz rozłam.       

Kalendarz liturgiczny

19 sierpnia 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Bolesława, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 38, 4 – 6. 8 – 10 
Psalm 40
Hbr 12, 1 – 4
EWANGELIA: Łk 12, 49 – 53            

20 sierpnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bernarda, Sobiesława
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 2, 11 – 19
Psalm 106
EWANGELIA: Mt 19, 16 – 22 

21 sierpnia 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Piusa, Joanny, Kazimiery
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 6, 11 – 24a  
Psalm 85
EWANGELIA: Mt 19, 23 – 30

22 sierpnia 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 9, 1 – 3. 5 – 6
Psalm 113
EWANGELIA: Łk 1, 26 – 38           

23 sierpnia 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Filipa, Róży, Apolinarego
LITURGIA SŁOWA:
Sdz 11, 29 – 39a
Psalm 40
EWANGELIA: Mt 22, 1 – 14 

24 sierpnia 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Bartłomieja, Jerzego, Emilii
LITURGIA SŁOWA:
Ap 21, 9b – 14 
Psalm 145
EWANGELIA: J 1, 45 – 51        

25 sierpnia 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Ludwika, Józefa, Luizy
LITURGIA SŁOWA:
Rt 2, 1 – 3. 8 – 11; 4, 13 – 17 
Psalm  128
EWANGELIA: Mt 23, 1 – 12              Najłatwiej usunąć wszelkie różnice zdań między tymi, którzy 

nie mają własnego zdania

Zarko Petan

MYŚL TYGODNIA:

… żeby nasza wiara pozosta-
ła wiarą chrześcijańską. Wiadomo, 
że wiara umiera, gdy chrześcijan 
przestaje cokolwiek odróżniać od 
innych. Gdy powodowani gnuśno-
ścią zawieramy pokój z tym świa-
tem. Pokoju tego nie da się jednak 
pogodzić z nauką Jezusa. 

I gdy sprawy zachodzą tak dale-
ko, trzeba wbić klin między chrześcijan a ten świat.  

Nie ma Kościoła bez dzieci

Żeby na całym świecie 
mogły powstać i rozwijać się 
nowe wspólnoty chrześcijań-
skie, ziarno wiary musi zostać 
złożone w sercach dzieci.
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ŻYCZENIA

INFORMACJE

Egzotyczne muszle na 
oślepiająco białej plaży nad 
Oceanem

A dziś, nocą sierpniową
na Oceanie Spokojnym przypływ 
potężny
Fale sięgały granatu Nieba i trzaskały o 
brzeg…
Tak było pięknie… 
Egzotycznie, pachnąco tajemniczo…
Czegoż więcej trzeba?
Długo by wyliczać!
A wczesnym rankiem, gdy czerwono 
– złota
kula słońca zza morskiego horyzontu
się wyłoniła,
ta nocą tajemnicza plaża 
całe swe piękno odsłoniła …
Czegoż nie było na plaży tej
po nocnych harcach Oceanu!
Wodorostów mokrych całe naręcza 
Jakies żyjątka morskie 
I – przepiękne muszle
(znane cuda morskich głębin)
Beżowe, brązowe, śnieżystobiałe z 
różowym wnętrzem,
błękitne w ciemnożółte paski,
a nawet z lekka seledynowe i 
smolistoczarno – różowe
fantazyjnie pokręcone.
To wszystko zachwyt we mnie 
wzbudziło!
Szłam plażą zupełnie sama
I chociaż mało miałam
tego dnia siły
Nie mogłam zostawić piękna, które 
Ocean
wyrzucił na biały piach
Ach, no cóż; zebrałam do mego kosza 
tyle, ile zdołałam
Byłam szczęśliwa, że tyle cennych 
muszli
Bóg znaleźć mi pozwolił
A potem, w Polsce będąc 
oglądałam je tysiące razy
I wciąż na nowo cieszyłam się,
że mam moje „ulubione”.
Cieszyłam się nimi do woli.
Są wspomnieniem dalekich 
wakacyjnych podróży egzotycznych
Jakże śliczne!

Katarzyna Wilczyńska       

1. W dniu dzisiejszym, Nabożeństwo Maryjne o godz. 17.00 
2. Jeszcze dziś przyjmujemy zapisy na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Badania będą przy naszym Kościele, dnia 21 sierpnia; (do zapisu potrzebny jest dowód osobisty).
3. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi na Pallotyńskie Spotkanie Młodych, które odbędzie się w 

Ołtarzewie, w dniach: 31.08. – 01. 09. Bliższych informacji udziela i zapisy przyjmuje ks. Romuald Fogiel.
4. W dniach: od 14 do 16 września odbywać się będą Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Kró-

lowej Polski w Kałkowie – Godowie. Pragniemy zorganizować wyjazd z Naszej Parafii na Uroczystą Mszę św. 
z  obrzędem Koronacji – dnia 15 września (sobota). Zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się na ten 
wyjazd w Zakrystii lub w Kancelarii Parafialnej; (tam też udzielamy bliższych informacji).

W 50. rocznicę ślubu Stanisławy i Stanisława
W 49. rocznicę ślubu Cecylii i Józefa
w 40. rocznicę ślubu Elzbiety i Zdzisława
w 40. rocznicę ślubu Haliny i Piotra
w 35. rocznicę ślubu Elżbiety i Józefa
w 22. rocznicę ślubu Bożeny i Mirosława
w 15. rocznicę ślubu Beaty i Sławomira
w 6. rocznicę ślubu Anny i Daniela
w 3. rocznicę ślubu Justyny i Rafała
w 1. rocznicę ślubu Karoliny i Tomasza
w 1. rocznicę ślubu Katarzyny i Pawła
w 35. rocznicę urodzin Artura
w 18. rocznicę urodzin Grzegorza
w 10. rocznicę urodzin Krzysztofa
w 7. rocznicę urodzin Wiktorii
w 4. rocznicę urodzin Karoliny
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na każdy dzień życzy Redakcja

Błogosławieństwo Jezusa
Łk 24,50-51 
 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił 

ich. A kiedy ich  błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Łukasz podaje, iż wniebowstąpienie miało miejsce poza murami Jero-

zolimy, w kierunku Betanii. W Dziejach Apostolskich Łukasz mówi o Górze 
Oliwnej. Jezus sam wyprowadza uczniów z miasta. Nie potrafimy określić 
czy szedł z nimi i czy w takiej sytuacji był widziany przez przechodniów na 
ulicach Jerozolimy? Nigdzie w natchnionych tekstach nie ma podstaw do 
tego, by twierdzić, że Jezus po zmartwychwstaniu był rozpoznany przez 
przygodnych ludzi. Zawsze spotyka się wyłącznie z wybranymi. Doświad-
czenie tych spotkań jest udziałem jedynie Jego uczniów. Dowodzi to, że 
fakt zmartwychwstania jest dostępny tylko w świecie wiary w Jezusa – Syna 
Bożego. Przed rozstaniem Jezus udzielił swoim uczniom błogosławieństwa. 
W Ewangelii Jezus szafuje błogosławieństwem. Znają jego wartość matki 
przynoszące do Niego dzieci, by je pobłogosławił. Znają uczniowie, gdy 
obserwują, jak przed spożyciem błogosławi chleb. Tu jest mowa o błogo-
sławieniu uczniów. Odkrycie wartości błogosławieństwa jest jednym z waż-
nych wydarzeń na drodze doskonalenia wiary. Błogosławieństwo zanurza 
człowieka w świecie Bożej miłości. 

Obecnie w oczach katolików wartość błogosławieństwa znacznie osła-
bła. Liczy się jeszcze błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę, samo-
chodów...rzadko rodzice błogosławią dziecko przed wyjściem z domu, np. 
Do szkoły, rzadko ludzie proszą o błogosławieństwo, gdy ruszają w podróż. 
Zanika również świadomość wartości błogosławieństwa przekazywanego 
na zakończenie Eucharystii oraz uroczystego błogosławieństwa Najświęt-
szym Sakramentem. To znak osłabienia wiary w moc błogosławieństwa.

ks. Edward Staniek


