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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgiczny
E W A N G E L I A :  Łk 10, 25 - 37

X V   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

Modlitwa o wyproszenie łask
Sługo Boży Janie Pawle II, 
za Twoim pośrednictwem proszę 
o łaskę dla mnie (i moich bliźnich). 
Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą 
zbawienną pomoc. 
Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, 
o które się modlę... 

(wymienić prośby)

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, 
nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, 

    że o cokolwiek w Jego imię 
   poprosimy to otrzymamy. 
   Dlatego i ja, Panie, 
   pełen ufności, proszę Cię o łaskę 
   wysłuchania i obdarzenia tym, 
   o co się modlę za wstawiennictwem 
   Sługi Bożego Jana Pawła II. 
   Wysłuchaj mnie, Panie.  Amen.

11 lipca 2010 NIEDZIELA 
Imieniny: Olgi, Benedykta, 
Kaliny
Pwt 30, 10-14
PSALM 69
Kol 1, 15-20
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

12 lipca 2010 PONIEDZIAŁEK
Św. Brunona Bonifacego z 
Kwerfurtu, bp I męczennik
Imieniny: Jana, Brunona, 
Gwalberta
Iz 1, 11-17
PSALM 50
EWANGELIA: Mt 10, 34-11, 1

13 lipca 2010 WTOREK
Św. Pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta
Imieniny: Małgorzaty, Ernesta
Iz 7, 1-9
PSALM 48
EWANGELIA: Mt 11, 20-24

14 lipca 2010 Środa
Św. Kamila de Lellis, prezbitera
Św. Henryka, cesarza
Imieniny: Kamila, Marcelina, 
Ulryka
Iz 10, 5-7. 12. 16-19
PSALM 94
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

15 lipca 2010 CZWARTEK
Św. Bonawentury, bp. I doktor 
Kościoła 
Imieniny: Henryka, 
Włodzimierza
Iz 26, 7-9. 16-19
PSALM 102
EWANGELIA: Mt 11, 28-30

16 lipca 2010 Piątek
NMP z Góry Karmel
Imieniny: Marii, Eustachego, 
Mariki
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8
PSALM Iz 38
EWANGELIA: Mt 12, 1-8

17 lipca 2010 Sobota
Imieniny: Jadwigi, Bogdana, 
Anety
Mi 2, 1-5
PSALM 10
EWANGELIA: Mt 12, 14-21

1. Dzisiaj nabożeństwo o godz. 1700.
2.  We wtorek, 13 lipca, Nabożeństwo Fatimskie dla chorych, starszych 
i samotnych. Jak zawsze od godz. 830, Różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza Święta i nabożeństwo.
3. W piątek, 16 lipca, Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: dorosłych, młodzieży 
i dzieci. Odczytanie intencji o godz. 1730, następnie Msza Święta, a po niej 
procesja fatimska ze Statuą Matki Najświętszej, Różaniec Święty; naszą modlitwę 
zakończymy Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

I N F O R M A C J E

„Któryż... okazał się... bliźnim?...„Ten, któremu okazał miłosierdzie”.

„Idź, i ty czyń podobnie.”

 Z odpowiedzi Jezusa nie dowiadujemy się kto konkretnie jest 
moim bliźnim. Bo to nie jest  istotne. Ważniejsze jest to, czy ja 
jestem bliźnim dla innych. Czy ja, biorąc przykład z samarytanina, 
potrafię okazać miłosierdzie innym. W tym mieści się odpowiedź, kto 
jest moim bliźnim – potrzebującym wsparcia okazywanego w różnej 
formie. Jeżeli będę tak czynił, Bóg wobec mnie okaże miłosierdzie. 
Dlatego mam„iść i czynić podobnie”.
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Trzecie  objawienie  Matki  Boskiej  w Fatimie
Trzecie objawienie, 13 lipca i wydaje się być najbardziej kontrowersyjne z wielu 

powodów: to objawienie z Fatimy, daje tajemnicę w trzech częściach, którą to tajemnicę 
dzieci strzegły gorliwie. Pierwsze dwie części, wizja piekła i zapowiedź przyszłej roli 
Rosji i sposoby jak zapobiegać temu, nie były ujawnione do czasu, aż Siostra Łucja zapisała je 
w trzecim życiorysie, na prośbę biskupa, w 1941 r.
Wizja piekła ukazana w Fatimie - Łucja ujawniła później, że jak Ona mówiła te słowa, 
Matka Boska otworzyła ręce i promienie światła płynące z nich, wydawały się penetrować 
ziemię, tak, że oni zobaczyli przerażającą wizję piekła, pełnego demonów i straconych 
dusz pośród nieopisanych okropności. Wizja piekła była pierwszą częścią „tajemnicy” 
fatimskiej i nie była ujawniona bardzo długo. Dzieci patrzyły na smutną twarz Matki 
Boskiej, która mówiła do nich uprzejmie: „Wy widzieliście piekło, miejsce dokąd idą 
dusze biednych grzeszników. W celu uratowania ich, Bóg chce, aby nabożeństwo do 

Mojego Niepokalanego Serca rozszerzało się na całym świecie i wzrastało. Jeśli ludzie zrobią to, co ja ci powiem, 
wiele ludzi będzie uratowanych i tutaj będzie pokój, wojna się zakończy jeśli ludzie szczerze przestaną bluźnić 
Bogu. Jeśli nie przestaną podczas pontyfikatu Piusa XI, to wybuchnie jeszcze gorsza wojna. Jeśli ty nagle zobaczysz 
jasne nieznane światło w nocy, wiedz, że to jest znak od Boga, że On oznajmia tobie, że zamierza ukarać świat za 
grzechy. Uczyni to poprzez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Papieża. W celu zapobieżenia temu, Ja  proszę, 
aby Rosja była poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. I, żebyś ty przyjmowała Komunię Świętą w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca jako wynagrodzenie. Jeśli ludzie zrobią, tak jak proszę i rzeczywiście uważać będą na 
moje słowa, Rosja się nawróci i tu będzie pokój. Jeśli to się nie zdarzy, Rosja będzie rozprzestrzeniać błędne nauki 
po świecie, wojna i prześladowania Kościoła są nieuniknione. Dobro, będzie cierpiało męczeństwo; Ojciec Święty 
będzie cierpiał bardzo; różne narody będą unicestwione. Ale na końcu Moje Niepokalane Serce zwycięży. 
Ojciec Święty poświęci Mi Rosję i to będzie nawrócenie i pewien czas pokoju będzie dany ludzkości. W Portugalii 
ludzie będą utrzymywać swoją wiarę.  Nie mów tego nikomu, z wyjątkiem Franciszka. Kiedy ty odmawiasz różaniec, 
mów po każdej dziesiątce: “O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Łucja 
potem zapytała: “Czy chcesz, abym zrobiła coś jeszcze?” “ Nie, Ja nie żądam niczego więcej od ciebie dzisiaj”. Potem 
Matka Boska powoli udała się na wschód i znikła w bezgranicznej odległości na firmamencie

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel - Szkaplerz karmelitański
     Piątkowe (16.07.10r) wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na 
górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka Eliasza 
(1Krl 17,1 -2Krl 2,25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez 
Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. Również 
w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając wyrzeczenia 
i umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów.
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel 
Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie 
błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw ujrzał Bożą Rodzicielkę 
w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie
i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, 

ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Szymon Stock z radością przyjął ten dar 
i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku Maryja objawiła się 
papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom 
należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich 
z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały szereg papieży wypowiedziało się z 
pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo licznymi 
odpustami. 
W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być umieszczo-
ny wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim - Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a druga - na plecach. Szkaplerz musi być poświę-
cony według specjalnego obrzędu. Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do 
chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi 
Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.


