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Kalendarz liturgiczny

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA
MK 6, 1 - 6
„ I co to za mądrość, która Mu jest dana ?…
I powątpiewali o Nim.…Dziwił się też ich niedowiarstwu”.
Za czasów Jezusa niektórzy uważali Go za proroka. Jednocześnie
stawali pytanie: „ Czy nie jest to cieśla, syn Maryi ?”„I powątpiewali o Nim”.
A przecież byli świadkami cudów, widzieli Jego czyny, słyszeli naukę, którą
głosił. Co jeszcze potrzeba człowiekowi, aby uwierzył ? Słyszy, widzi,
dotyka i …nie wierzy. „ Dziwił się też ich niedowiarstwu.” A co z moją wiarą ?
Wśród nas są prorocy, przez których Bóg chce nam coś powiedzieć.
Zagłuszamy ich i lekceważymy. „Śmierć frajerom” – potoczne powiedzenie.
Jezu wzmocnij moją wiarę !
KRZYSZTOF

W INTENCJI POWOŁAŃ

5 lipiec 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Karoliny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Ez 2,2-5
PSALM 123
2 Kor 12,7-10
EWANGELIA: Mk 6,1-6

6 lipiec 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dominiki, Teresy, Gotarda
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 28,10-22a
PSALM 91
EWANGELIA: Mt 9,18-26

7 lipiec 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Estery, Ewalda, Klaudiusza
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 32,23-33
PSALM 17
EWANGELIA: Mt 9,32-37

8 lipiec 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Eugeniusza, Elżbiety, Edgara
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 41,55-57;425-7.14-15a.17-24a
PSALM 33
EWANGELIA: Mt 10,1-7

9 lipiec 2009 r. – CZWARTEK

Panie Jezu, który
powołujesz tego, kogo
chcesz, wezwij wielu
z nas do pracy dla Ciebie,
do pracy z Tobą.
Ty, który swoimi
słowami oświeciłeś tych,
których powołałeś,
oświeć nas darem wiary
w Ciebie.
Ty, który wspierałeś
powołanych w ich
trudnościach, pomóż
przezwyciężyć nasze
trudności młodzieży
współczesnej.

A jeśli powołujesz
któregoś z nas, aby
poświęcić go
w całości dla siebie, niech
od samego początku Twoja
miłość rozpali to powołanie
i pozwoli mu wzrastać
aż do końca.
I tak niech się stanie.
Te moje pragnienia
i tę moją modlitwę
powierzam przemożnemu
wstawiennictwu Matki,
Królowej Apostołów,
z nadzieją, że ci, którzy
będą powołani rozpoznają
i chętnie pójdą za głosem
Boskiego Mistrza.

Jan Paweł II

Imieniny: Weroniki, Zenona, Lukrecji
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 44,18-21.23b-29; 45,1-5
PSALM 105
EWANGELIA: Mt 10, 7 – 15

10 lipiec 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Ruﬁny, Sylwany, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 46,1-7. 28-30
PSALM 37
EWANGELIA: Mt 10,16-23

11 lipiec 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Olgi, Benedykta, Kaliny
LITURGIA SŁOWA:
Rrz2,1-9 (Dz4,32-35)
Psalm: 34
EWANGELIA: Mt 19,27-29

„Tylko wtedy człowiek
pozna siebie, gdy zrozumie,
że żyje nie całem, lecz
duchem”
Lew Tołstoj
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
AMULETY I TALIZMANY

666 FFF -

Cyfra ta jest symbolem używanym przez
satanistów, wystepuje też w formie FFF („f” jest szóstą literą alfabetu).
666 to imię apokaliptycznej Bestii:
„Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa
rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą
władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej
mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna
została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi
zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców
ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc
mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała
cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną
zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że
wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić
ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej
imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę
Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset
sześćdziesiąt sześć.” Ap 13, 11-18
Cyfra ta jest symbolem używanym przez satanistów, wystepuje
też w formie FFF („f” jest szóstą literą alfabetu).
ODWRÓCONY KRZYŻ -Krzyż odwrócony (odwrócenie =
zaprzeczenie), stosowany w obrzędach okultystycznych
i satanistycznych, nierzadko noszony przez
wyznawców tychże „światopoglądów”. Zwany
jest również krzyżem południowym. Wyśmiewa i
odrzuca Krzyż Chrystusa. Ten emblemat noszony
jest przez wielu satanistów. Można go zabaczyć
na szyjach niektórych muzyków rokowych oraz
na okładkach płyt muzyki heavy metal.

PIEŚŃ LEŚNEGO STRUMYKA
Szemrze cicho leśny strumyk
Z radości, że lato!
Płynąc po kamuszkach białych
Opryskuje leśne dzwonki
mech zamszowy
i wysoką bujną trawę
Śmieje się do chmur śnieżystych
Płynie szybko wokół lasu
Świetną ma zabawę!
Do stokrotek śnieżnobiałych
woła: „Jakie piękne lato”
Woda w nim chłodna i czysta
Śmieje się słońce złociste.
I popluskać chciałoby się
w wesołym strumyku
Tylko – jak tu zejść na ziemię?
Trudna rada. Niemożliwe;
Może tylko się przyglądać
wodzie i kamykom.
Katarzyna Wilczyńska

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

MODLITWA DO BOGA
w sobotę:
O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla
8.00 - 10.00
Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego
serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak Pomoc stanowią:
Modlitwa;
wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski,
Sakrament
pojednania
abym wytrwał w dobrym i nie powracał już
pokuty;
do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade
Księża egzorcyści.
mną, a także nad duszami cierpiącymi w
czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze
Więcej informacji na ten temat
wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania,
można uzyskać:
jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o
www. egzorcyzmy. katolik.pl
którą proszę przez ich wstawiennictwo.
Miej litość nade mną i nad biednymi duszami
Podziękuj za cierpienie, czy
w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w
umiesz czynie umiesz bez
czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze
niego nigdy nie wiesz ile miłość
uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek
kosztuje.
w niebie. Amen

Jan Twardowski
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