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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgicznyROK KAPŁAŃSKI 

XIX   NIEDZIELA   ZWYKŁA  
   E W A N G E L I A 
                 J 6, 41 - 51

09 sierpnia 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Ronalda, Romualda, Edyty
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 19, 4 – 8 
PSALM 34
Ef 4, 30 – 5, 2 
EWANGELIA: J 6, 41 – 51 

10 sierpnia 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wawrzyńca, Borysa
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 9, 6 – 10 
PSALM 112
EWANGELIA: J 12, 24 – 26 

11 sierpnia 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Klary, Zuzanny, Ligii
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 31, 1 – 8
PSALM 32
EWANGELIA: Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14  

12 sierpnia 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Lecha, Klary, Hilarii
LITURGIA SŁOWA: 
Pwt 34, 1 – 12 
PSALM 66
EWANGELIA: Mt 18, 15 – 20 

13 sierpnia 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Diany, Hipolita, Sewery
LITURGIA SŁOWA:
Joz 3, 7 – 10a. 11. 13 – 17 
PSALM 114
EWANGELIA: Mk 18, 21 – 19,1  

14 sierpnia 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Maksymiliana, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
Joz  24, 1 – 13 
PSALM 136
EWANGELIA: Mt 19, 3 – 12 

15 sierpnia 2009 r. – SOBOTA
Uroczystość 
Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii
LITURGIA SŁOWA:
Ap  11, 19a; 12, 1. 3 – 6a.10ab 
PSALM 45
1 Kor 15, 20 – 26 
EWANGELIA: Łk 1, 39 – 56 

„ Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”.

„Twarda jest ta mowa”. Przecież wszyscy umierają. Ciało tak. A dusza ? 
Żyć będzie wiecznie. Tylko jakie będzie to życie ? takie na jakie sobie 
zasłużymy. Jezu, wybaw mnie od złego i wprowadź duszę moją do 
domu Twego Ojca. KRZYSZTOF

Do NMP Wniebowziętej

Dziś niebo całe z chórem Aniołów
przed Matką Jezusa chylą swe czoła
z ciałem i duszą wzięta do nieba
Jej chwały nasz rozum pojąć nie zdoła

   Bóg wybrał ją sobie na Matkę dla Syna
a Ona przyjęła ten skarb z radością
 i chociaż nieraz krwawiło Jej serce

  pokorna cicha cierpiała z godnością

Za Swoją Matuchną zatęsknił Syn Boży
i wezwał do nieba by z Nim została

by Swoje dzieci na tym łez padole
matczyną opieką zawsze wspomagała

Panno Wniebowzięta Panno najmilsza
Twojej wielkości ni pojąć ni zmierzyć

miłości blaskiem przewyższasz słońce
jak Ci nie ufać jak nie zawierzyć

Jej chwały nasz rozum pojąć nie zdoła
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!! Matka Najświętsza Wniebowzięta
           ( opowieść poetycka)
Jak to musiało być cudownie
Gdy Najświętsza Maryja Panna
Kiedyś, dawno już temu
na Bożym świecie jeszcze żyła
Była przepiękna, tak młodziutka;
O czarnych ogromnych oczach,
serdecznym, tkliwym spojrzeniem
wszystkich ludzi, zwierzątka
 i najmniejsze żyjątka, szczodrze darzyła…
Chodziła po ziemi, jak wszyscy,
A dobra, była nad podziw
Za dobroć, uśmiech serdeczny
kochali Ją starsi, młodzież
A dzieci, te nawet najmniejsze 
tuliły się do Niej gromadką 
Ona zaś brała je na ręce i przytulała do serca
Była wszak i jest ich Matką
I nas, dorosłych już ludzi
Jest matką Najukochańszą
A my Ją tak kochamy…
Na myśl o Niej – serca z zachwytu tańczą
Żyjąc na Ziemi z Jezusem
 i Dobrym Świętym Józefem
Nie zawsze było Jej łatwo
Synka swego kochała; 
gdy się urodził Malutki
Śpiewając Mu kołysanki, 
topiła w śpiewie swe smutki
Wiedziała wszak już, że On życie swe 
odda na Krzyżu, za cały ludzki ród.
Jej Ukochany Jezus…
W milczeniu znosiła ten ból
Choć nieustannie w Jej sercu
pulsował płacz ogromny,
kiedy o Synku myślała
Najświętsza Maryja Panna
Bała się cierpień Syna
Choć tak być przecież musiało…
Aż kiedyś, gdy była już starsza,
w sierpniowy upalny dzień
idąc przez łąkę zieloną
na ziemię się osunęła
Myśleli wszyscy: „Pewnie zmęczona, usnęła”
Po chwili dwaj Aniołowie 
z błękitu Niebios sfrunęli
Do Domu Ojca z dusza i ciałem
Najświętszą Maryję wzięli.
I dziś króluje Maryja 
Jest Panią Wszechświata Całego
My Ją, tak uwielbiamy 
Ona zaś wstawia się za nami
U Pana Boga Najświętszego
Ave Maryja ! Matko, jak Cię nie kochać ?    

Katarzyna Wilczyńska   

„Potęga” czerwonej nitki

Nitka znana  jest także na 
Wschodzie w praktyce Feng 
Shui „monetę pojedynczą nosi 
się w portfelu, trzy -powiązane 
koniecznie czerwoną nitką - np. 
- nakleja się na księgę przychodów”.   Wyliczać można by jeszcze 
długo. I byłoby to nawet śmieszne, ta wiara w „moc” zwykłej 
czerwonej nici, gdyby nie przyszła ta dziwna moda do Polski.

Żydzi wiele lat przygotowują się do tej wiedzy magicznej, 
zdając sobie sprawę z jej niebezpieczeństwa. Dlatego odłam 
kabalistyczny (niektórzy twierdzą, że jest to sekta) jest kryty-
kowany przez inne odłamy religii żydowskiej - jako wiedza tajemna, 
magiczna i niebezpieczna. Tymczasem ludzie korzystają 
z odłamka tej wiedzy w postaci czerwonej nitki nie mając 
pojęcia co za tym stoi, jakie niebezpieczeństwa mogą na siebie 
ściągnąć. I zapewne ściągają.... 

Musimy pamiętać, ze chrześcijanie nie uznają bałwochwalstwa, 
guślarstwa, magii, wróżb i czarów. A świadome noszenie 
czerwonej nitki i wiara w jej moc nie jest niczym innym jak 
właśnie bałwochwalstwem, łamaniem pierwszego przykazania 
- „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” i grzechem 
ciężkim zrywającym komunię z Panem Bogiem. 

Zanim ulegniesz tej złej modzie na czerwoną nitkę, pomyśl 
- komu zaufasz? guślarskiemu kawałkowi nici, czy Jezusowi 
Chrystusowi? 

                                                       Modlitwa poranna

Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, 
za to, że znowu obudziłem się do życia. 

Błogosław mi i pomóż, 
żeby to był dobry dzień. 

Proszę Cię, Boże, który jesteś 
Miłością, bym był podobny  do Ciebie. 

Bym był dobry dzisiaj i zawsze. 
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich 

w domu i w pracy. 

Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. 
Daj, żeby życie moje było radością,

dla mnie i dla wszystkich, z którymi mam kontakt
przez cały dzień aż do wieczora.


