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ROK KAPŁAŃSKI
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA
MK 6, 7 - 13
„ Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich
po dwóch… Oni więc wszyli i wzywali do nawrócenia”.
Zgodnie z duchem Ewangelii ja też jestem jednym z tych, którzy
powinni wzywać do nawrócenia. Nie głosić kazań, ale dać przykład życiem,
które powinno być świadectwem wiary. Wzorem są pierwsi chrześcijanie,
o których mówiono: „jak oni się miłują”. Zastanówmy się czy jest
w nas duch apostolski ? Czy potraﬁmy dążyć do zjednoczenia wszystkich
chrześcijan, by był jeden Jezus i jeden Kościół ? Czy potraﬁmy wszystkich
miłować ? Idziemy przez życie z Jezusem, czy drepczemy w ogonie tłumu
pełni niedowiarstwa udając chrześcijan ? Jezu daj mi łaskę, którą obdarzyłeś
św. Jana Ewangelistę. Chcę być wiernym Tobie i trwać jak Jan pod Twoim
krzyżem.
Krzysztof

Kalendarz liturgiczny
12 lipca 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Brunona,
Gwalberta
LITURGIA SŁOWA:
Am7,12-15
PSALM 85
Ef 1,314 (Ef 1,3-10)
EWANGELIA: Mk 6,7-13
13 lipca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Małgorzaty, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
Wj 1,8-14.22
PSALM 124
EWANGELIA: Mt 10,34-11,1
14 lipca 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Kamila, Marcelina,
Ulryka
LITURGIA SŁOWA:
Wj 2,1-15a
PSALM 69
EWANGELIA: Mt 11,20-24

15 lipca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Henryka, Włodzimierz
LITURGIA SŁOWA:
OSOBISTE POŚWIĘCENIE SIĘ SERCU PANA JEZUSA
Wj 3,1-6.9-12
O Jezu, Boże mój, Królu mój i najlepszy mój PSALM 103
Panie. Chcę oddać hołd, na jaki tylko zdobyć się EWANGELIA: Mt 11,25-27

mogę, Twemu Najświętszemu a nas tak gorąco
miłującemu Sercu. Poświęcam temuż Boskiemu
Sercu wszystko, co mam i czym jestem: ciało
moje, duszę moją, pamięć moją, wolę i wolność
moją, wszystkie uczucia moje, cierpienia moje
i boleści wszystkie, oraz wszystkie moje dobre
uczynki i teraźniejsze i przyszłe zasługi.
Oﬁaruje Twemu Najświętszemu Sercu
całego siebie, by wynagrodzić Majestatowi
Twemu który złość ludzka znieważa; pragnę
często łączyć się z Twoim Sercem w Sakramencie
Miłości, by wynagradzać za bluźnierstwa i świętokradztwa popełniane przez
bezbożnych ludzi. Będę w codziennym swoim postępowaniu naśladował cnoty
Serca Twojego, by życiem stwierdzić żeś Ty moim Panem i Królem i Ojcem.
Ty, który znasz tajniki naszych serc i słabość naszej woli, udziel mi
łaski, abym wytrwał w dobrem i codziennym swoim życiem dawał dowód
mego poświęcenia się Tobie.

16 lipca 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Marii, Eustachego,
Mariki
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3,13-20
PSALM 105
EWANGELIA: Mt 11, 28 – 30
17 lipca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Jadwigi, Bogdana,
Anety
LITURGIA SŁOWA:
Wj 11,10-14,14
PSALM 116B
EWANGELIA: Mt 12,1-8
18lipca 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Szymona, Kamila,
Erwina
LITURGIA SŁOWA:
Wj 12,37-42
Psalm: 105
EWANGELIA: Mt 12, 14-24

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje. Amen.
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
AMULETY I TALIZMANY

ROGATA DŁOŃ - Znak rozpoznawczy wyznawców szatana i
okultystów. Używany jest również przez
osoby chodzące na koncerty heavy metalowe,
które w ten sposób potwierdzają swą wierność
negatywizmowi, zawartemu w tejże muzyce.
Układ dłoni ma przypominać diabła.

TABLICZKA OUI-JA - Tabliczka oui-ja to jeden z najpopularniejszych
- i najgroźniejszych - spirytystycznych akcesoriów, wykorzystywany przez medium do
komunikowania się niby z duchami, a tak
naprawdę z... diabłem. Kto widział ﬁlm
„Egzorcysta” ten wie, że przyczyną opętania
małej Regan była zabawa tabliczką ouija i
porozumiewanie się przez nią z niejakim
Kapitanem Howdy. Takich historii jest niestety
bardzo wiele. Zły duch nie śpi. Tabliczka ouija
- jak i przedmioty o podobnej funkcji - prowadzi wprost do złego ducha.

OKO HORUSA, OKO UDŻAT - Egipski
symbol boga-słońca Horusa, wyobrażanego w postaci sokoła lub człowieka z głową
tego ptaka. Pogański talizman sporządzany w święto natury, noszony dla poprawy
wzroku, zdrowia, płodności.

Przyjdź Jezu do mnie !
Przyjdź mój Jezu
do mnie, bo Cię
kocham serdecznie.
Przyjdź do duszy,
pociesz ją.
Jezu, przyjdź
do serca mego
na zawsze.
Serce moje
miłuję Cię.
Jesteś Jezu mój,
pragnę być
z Tobą na wieki,
boś Ty dobro
niezgłębione –
teraz i na wieki.
Błogosław mi
przez całe życie.
Nie opuszczaj mnie.
Przytul mnie
do Serca Swego –
kochającego nas.
Jesteś Bogiem moim,
udziel pomocy,
pokrzep duszę moją.
Wierzę mocno, że
po rozstaniu dasz
duszy mojej rajskie
zbawienie.
Moja radość rajska
niech trwa przez
wieki.
Mam Boga w sercu
i duszy.
Miłość trwa na
wieki.

MOTYL - Motyl jest symbolem własnym zwo- Bądź błogosławiony

lenników „NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w
kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla,
tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę.
Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość
żyła według tradycji.

Wzdychał ksiądz na paraﬁi:
O, moja wiaro biedna!
Jeśli piorun nie trzaśnie,
Nikt się nie przeżegna
Ks. Jan Twardowski

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:
8.00 - 10.00
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dziś i na zawsze.
Daj zbawienie duszy
mojej.
Czekam.
Stefan Suwała

Pomoc stanowią:
Modlitwa;
Sakrament pojednania
pokuty;
Księża egzorcyści.
Więcej informacji na ten
temat można uzyskać:
www. egzorcyzmy. katolik.pl

druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

