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Kalendarz liturgiczny
25 lipca 2010 NIEDZIELA
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa
Rdz 18, 20-32
PSALM 138
Kol 2, 12-14
EWANGELIA: Łk 11, 1-13
26 lipca 2010 PONIEDZIAŁEK
Św. Joachima i Anny rodziców
NMP
Imieniny: Anny, Joachima,
Mirosławy
Jr 13, 1-11
PSALM Pwt 32
EWANGELIA Mt 13,31-35
27 lipca 2010 WTOREK
Imieniny: Natalii, Celestyna, Julii
Jr 14, 17-22
PSALM 79
EWANGELIA Mt 13, 36-43
28 lipca 2010 Środa
Imieniny: Walentego,
Innocentego
Jr 15, 10. 16-21
PSALM 59
EWANGELIA Mt 13, 44-46
29 lipca 2010 CZWARTEK
Imieniny: Marty, Olafa, Beatrycze
1 J 4, 7-16
PSALM 34
EWANGELIA J 11, 19-27
30 lipca 2010 Piątek
Św.Piotra Chryzologa, bp i dr
Kościoła
Imieniny: Ludmiły, Julity, Piotra
Jr 26, 1-9
PSALM 69
EWANGELIA Mt 13, 54-58

XVII

NIEDZIELA

ZWYKŁA

E W A N G E L I A : Łk 11, 1- 13

„Jeśli nawet nie wstanie nie da mu, dlatego że jest jego przyjacielem, to
wstanie z powodu jego natręctwa i da mu, ile potrzebuje”
W Modlitwie Pańskiej wymienia się trzy dobra potrzebne każdemu: chleb
powszechny, odpuszczenie grzechów i siłę, aby przeć się pokusie. Dołączona
przypowieść podkreśla znaczenie wytrwałego zanoszenia próśb do Boga, który
na pewno wysłuchuje wszystkie prośby zanoszone do Niego. Tylko czy człowiekowi
wystarcza wytrwałości i ufności, gdy się modli, i czy potraﬁ prosić, o to, co jest
naprawdę konieczne? Syntezą wszystkich dóbr, o które należy prosić, jest dar
Ducha Świętego. Każdy, kto Go pragnie, zostanie Nim napełnionym, gdyż Jego
obecność konieczna jest, aby osiągnąć zbawienie.

Z okazji imienin

SIOSTRY PRZEŁOŻONEJ
ANNY SAMUELI
RZEŹNIKOWSKIEJ

s k ł a d a m y najserdeczniejsze życzenia: wytrwałości, spokoju
i pogody ducha. Wszystkiego
co najlepsze i najpiękniejsze.
Zdrowia i wszelkiego szczęścia.
Niech Jezus Zmartwychwstały
prowadzi prostymi drogami.
Niech Duch Boży nieustannie
mieszka w sercu Siostry i nie pozwoli
nigdy zapomnieć o tym, co w życiu jest
najważniejsze.

Modlitwa kierowcy:

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie
pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia
- proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych,
którym Ty dałeś życie.
31 lipca 2010 Sobota
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od
Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
jakichkolwiek
nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował
Imieniny: Ignacego, Heleny,
pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania
Ernesty
granicy
bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata,
Jr 26, 11-16. 24
który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć
PSALM 69
na
wszystkich drogach moich. Amen.
EWANGELIA Mt 14, 1-12
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„ Przynajmniej raz w roku przyst ą pić do
sakramentu pokuty. ”
Skoro poprzez popełnienie grzechu ciężkiego człowiek stracił kontakt z Bogiem, to właśnie
sakrament pokuty jest szansą, by powrócić do Ojca. Być może właśnie obwarowanie przepisem dało
odwagę do naprawy życia niejednemu z nas.
Spowiedź podarował nam Pan Jezus. Zaraz po swoim Zmartwychwstaniu ustanowił ten
sakrament, znał naturę ludzką i wiedział, że będziemy potrzebować oczyszczenia. Święty Jan opisał
ów moment w Ewangelii. „A Jezus rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie grzechy, są im zatrzymane.” (J 20, 21-23)
Chrystus zostawił taką władzę Apostołom tuż przed Wniebowstąpieniem. Chciał, aby Ci, którzy
pragną zmieniać swoje życie na lepsze, mieli taką możliwość. Dlatego w konfesjonale spotykamy
kapłana, ale jako narzędzie w ręku Miłosiernego Boga.
Człowiek broni się przed utratą dobrze kreowanego wizerunku, nie zamierza wyjawiać nikomu
swojej ciemnej strony na co dzień skrzętnie skrywanej. Dlatego też korzystanie z sakramentu
pojednania jest dla wielu trudne, bowiem dzieje się on za pośrednictwem drugiego człowieka.
Natomiast spowiedź nie jest procesem sądowym, w którym pod groźbą kary trzeba się
rozliczyć ze swoich wykroczeń, po czym przyjąć zasłużony wyrok, aby mieć wyrównany rachunek
z Bogiem. Takie pojmowanie spowiedzi prowadzi na manowce. Świadczy również o niezrozumieniu
istoty tego sakramentu. Bóg jest miłującym Ojcem, nie ostatnią instancją wymiaru sprawiedliwości.
W konfesjonale nie ma miejsca na sprawiedliwość, lecz na miłosierdzie. Przypomnijmy sobie
przypowieść o dwóch synach: marnotrawnym i sprawiedliwym oraz o ich ojcu. Znamy ją doskonale.
Bóg nie oczekuje od nas niczego innego jak skruchy, wiary oraz przyjęcia bezinteresownego
przebaczenia. A pokuta jest wyrazem właśnie skruchy i wdzięczności za otrzymane przebaczenie.
Podczas sakramentu pojednania zostają odpuszczane grzechy. Nie jest to wcale naszą zasługą,
lecz darem od Boga. Zaś spowiedź jest warunkiem otrzymania przebaczenia. Oczywiście, On zna
jeszcze dokładniej niż sam człowiek wszystkie jego tajemnice. Natomiast wyznawanie grzechów
pozwala oczyszczać duszę z podstępu.
Czuć się rozgrzeszonym to uznać, że potrzebuje się przebaczenia, czyli uznać swoją grzeszność.
Liczba mówiąca o tym, ile razy mamy obowiązek przystąpić do sakramentu pokuty, w tym
przykazaniu nie jest duża. Na pewno mobilizuje i naznacza minimalny rytm życia, tak jakby ktoś
nastawiał zegar, według którego trzeba układać swoje sprawy z Bogiem.
Radzę nie poprzestawać na wyznaczonej liczbie. Jest ona zbyt niska, aby udźwignęła nasze istnienie.
cdn w nastepnym numerze

INFORMACJE

1. Dziś nabożeństwo o godz. 17:00.
2. Dzisiaj wspominamy świętego Krzysztofa, w sposób szczególny modlimy się za wszystkich kierowców
oraz o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących. Błogosławieństwo kierowców i pojazdów po Mszy
Św. o godz. 13:00 i 18:00
3. Dzisiaj także, podczas Mszy Świętej o godz. 10:45, będziemy się modlić w intencji S. Anny Samueli – Przełożonej tutejszej wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek z okazji Jej imienin. Solenizantkę polecamy pamięci
modlitewnej.
4. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej, przy kancelarii paraﬁalnej, będzie można dokonać zapisu na
Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt 55zł
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