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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgicznyROK KAPŁAŃSKI 

XVIII   NIEDZIELA   ZWYKŁA  
   E W A N G E L I A 

                 J 6, 24 - 35

02 sierpnia 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Euzebiusza, Gustawa, Kariny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 16, 2 – 4. 12 – 15 
PSALM 78
Ef 4, 17. 20 – 24 
EWANGELIA: J 6, 24 – 35 

03 sierpnia 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Nikodema, Lidii, Augusta
LITURGIA SŁOWA:
Lb 11, 4b – 15 
PSALM 81
EWANGELIA: Mt 14, 13 – 21 

04 sierpnia 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Jana, Dominika, Protazego
LITURGIA SŁOWA:
Lb 12, 1 – 13 
PSALM 51
EWANGELIA: Mt 14, 22 – 36 

05 sierpnia 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Stanisławy, Wirginiusza
LITURGIA SŁOWA: 
Lb 13, 1 – 2a. 25 – 14, 1. 26 – 29. 34 – 35  
PSALM 106
EWANGELIA: Mt 15, 21 – 28 

06 sierpnia 2009 r. – CZWARTEK
Przemienienie Pańskie
Imieniny: Sławy, Jakuba, Felicysma
LITURGIA SŁOWA:
Dn 7, 9 – 10. 13 – 14 
PSALM 97
2 P 1, 16 – 19  
EWANGELIA: Mk 9, 2 – 10  

07 sierpnia 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Sykstusa, Donaty, Kajetana
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 32 – 40 
PSALM 77
EWANGELIA: Mt 16, 24 – 28 

08 sierpnia 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Dominika, Cyriaka, Emiliana
LITURGIA SŁOWA:
Pwt  6, 4 – 13 
PSALM 18
EWANGELIA: Mt 17, 14 – 20 

„ Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”.

Tym pokarmem jest Jezus.  Powinniśmy  żyć  Nim i z Nim. Ze wszystkim 
biec do samego Chrystusa. Zawsze stawiać pytanie: Cóż mam czynić ? 
Usłyszymy: Bierzcie i jedzcie. KRZYSZTOF

      WYBIERZ  SIĘ  RAZEM Z NAMI, PIELGRZYMAMI...

Pielgrzymka to czas, który pozwala nam przybliżyć się do Boga, 
uczy ofiarności, dostrzegania problemów i cierpienia drugiego 
człowieka, daje możliwość nawiązania nowych, trwałych znajomości. 
Pielgrzymka jest symbolem Kościoła wędrującego do domu Ojca. 

Jest wyrazem naszej tęsknoty do ustawicznego przekraczania 
naszych granic codzienności, by spotkać się z tym, co inne, święte,
z samym Bogiem. Pielgrzymka jest znakiem naszej gorącej prośby
zanoszonej do Boga, by raczył zaradzić naszym potrzebom. 

Dlatego zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej         
XXXI Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. 

 Wszystkich tych, którzy nie będą mogli wziąść czynnego udziału 
w pielgrzymce zapraszamy do duchowej łączności 

z pielgrzymami na Apelu Jasnogórskim.
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  
Pomoc stanowią: 

Modlitwa; Sakrament pojednania  
pokuty; Księża egzorcyści.

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać:  

www. egzorcyzmy. katolik.pl

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
AMULETY I TALIZMANY

Marzenia lipcowego słońca
W falujących morzach zbóż,
w dzień lipcowy,
w czas złocisty, zapłonęły maki krwiste.
Słońce – król przestworzy nieba
Rozsypuje swe promienie
Marzy przy tym: Tyle zmienię
W te lipcowe dni upalne;
Kwiatami obsypię Ziemię :
będą: róże, chabry, jaskry złote
na klombach zaś – macierzanka 
A zielone aksamity łąk lipcowych
Ubrać szybko mam ochotę 
W tysiące śnieżysto – słonecznych stokrotek
takich skromnych i cichutkich
Ale jakże pięknych!
Nad jeziorem tajemniczym 
tak przejrzystym szmaragdowy
Niech otworzą błękit oczu
niezapominajki śliczne,
które kiedy nikt nie słyszy
w tej lipcowej mocnej ciszy
pieśń Stwórcy śpiewają na dwa głosy
dzięki wznosząc pod Niebiosa,
że zakwitły latem
należąc tym samym
do najwspanialszej rodziny,
lipcowych błękitnych kwiatów
Aromatem zaś maciejki
letni świat przesycę
I ten piękny Boży lipiec 
Wszystkich wszak zachwyci !
 Katarzyna Wilczyńska

Krzyż koptyjski
W dyskusjach raz po raz wraca sprawą 

krzyża koptyjskiego. W starożytnym kościele 
koptyjskim, za sprawą egipskich pogan 
nawróconych na chrześcijaństwo, został 
zaadoptowany krzyżopodobny znak aknh. 
Trzeba tu pamiętać, że znak ankh był wykorzystywany już tysiące lat 
temu w rytuałach pogańskich, współcześnie także w okultystycznych. 
W kościele koptyjskim poza krzyżem łacińskim (dwie skrzyżowane 
belki) był rozpowszechniony przede wszystkim krzyż, czyli KRZYŻ 
KOPTYJSKI WŁAŚCIWY, czyli krzyż łaciński otoczony gwoździami. Znak 
anch w chrześcijaństwie nosiła nazwę crux ansata, nazwa „krzyż koptyjski” 
nie jest nazwą precyzyjną. Z przeglądu fotografii, internetowych 
stron i sklepów koptyjskich widać, że crux ansata nie jest używany.

Różokrzyż
Gnostycka sekta Różokryżowców posługuje się 

symbolem złotego krzyża z umieszczoną pośodku 
różą. Różokrzyż nawiązuje do ezoteryzmu 
i spirytyzmu, popularyzuje ideę reinkarnacji 
i transfiguracji. Głosi panteistyczną myśl o tożsa-
mości świata duchowego i materialnego. 

Twierdzi, że Jezus był zwykłym człowiekiem, 
który poprzez doskonałość i samopoznanie 
dostąpił uniwersalnej świadomości Chrystusa 

kosmicznego. Różokrzyż to ideologia będąca mieszaniną wielu 
odmiennych religii i światopoglądów,  doskonale wpisuje się w nurt 
pseudoduchowości New Age. 

Ulotki tej organizacji opatrzone są znakiem 
okręgu z wpisanym trójkątem i kwadratem, symbolami 
nieskończoności, Trójcy oraz tajemnej wiedzy. 
Ideolodzy tego ruchu posługują się terminami 
znanymi z teologii chrześcijańskiej, jednak zwykle przerabiają ich 
znaczenia na własną modłę.

           Phil Bosmans

 Ptak jest ptakiem,

gdy fruwa.

Kwiat jest kwiatem,

gdy kwitnie.

Człowiek jest człowiekiem,

gdy się modli.


