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Kalendarz liturgiczny
01 sierpnia 2010 NIEDZIELA
Imieniny: Alfonsa, Nadii, Orchidei
Koh 1, 2; 2, 21-23
PSALM 95
Kol 3, 1-5. 9-11
EWANGELIA: Łk 12, 13-21
02 sierpnia 2010 PONIEDZIAŁEK
Św. Euzebiusza z Verecelli, bp
Św. Piotra Juliana Eymard, prezbitera
Imieniny: Euzebiusza, Gustawa, Kariny
Jr 28, 1-17
PSALM 119
EWANGELIA: Mt 14, 13-21
03 sierpnia 2010 WTOREK
Imieniny: Nikodema, Lidii, Augusta
Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22
PSALM 102
EWANGELIA: Mt 14, 22-36
04 sierpnia 2010 Środa
Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
Imieniny: Jana, Dominiki, Protazego
Jr 31, 1-7
PSALM Jr 31
EWANGELIA: Mt 15, 21-28
05 sierpnia 2010 CZWARTEK
Imieniny: Stanisławy, Wirginiusza
Jr 31, 31-34
PSALM 51
EWANGELIA: Mt 16, 13-23
06 sierpnia 2010 Piątek
Przemienienie Pańskie
Imieniny: Sławy, Jakuba, Felicysma
Dn 7, 9-10. 13-14
PSALM 97
2 P 1, 16-19
EWANGELIA: Łk 9, 28b-36
07 sierpnia 2010 Sobota
Św. męczennika Sykstusa II papieża
Św. Kajetana, prezbitera
Imieniny: Systusa, Donaty, Kajetana
Ha 1, 12-2,4
PSALM 9
EWANGELIA: Mt 17, 14-20

XVIII

NIEDZIELA

ZWYKŁA

I N F O R M A C J E
1. Sierpień, który dzisiaj rozpoczynamy, tradycyjnie przeżywany jest jako
miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie picia napojów alkoholowych,
chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej Ojczyźnie
nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę,
by była coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.
2. Dziś nabożeństwo o godz. 1700.
3. Dzisiaj Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę naszego
kościoła w Mazowszanach.
4. Zapisy do naszej „Białej 11” w XXXII Pielgrzymce na Jasną Górę po każdej
Mszy Świętej przed kościołem, również w dniach 2 – 5 sierpnia po Mszy
Świętej wieczornej przy kancelarii paraﬁalnej. Koszt 55 zł.
5. Jutro, 2 sierpnia, o godz. 1730, Różaniec i wypominki roczne następnie
Msza Święta w intencji zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.
6. W środę, 4 sierpnia – świętego Jana Vianneya, wybitnego, choć prostego
i skromnego kapłana, który swoją modlitwą i całkowitym oddaniem się
pracy duszpasterskiej doprowadził do duchowego ożywienia, przekraczającego
granice jego paraﬁi. Tego dnia w sposób szczególny w naszych modlitwach
pamiętajmy o Księdzu Proboszczu i naszych duszpasterzach;
7. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek.
 W I czwartek, 5 sierpnia, podczas Mszy Świętej o godz. 1800 będziemy się
modlić o powołania Kapłańskie i zakonne.
 W I piątek, 6 sierpnia, spowiedź dla dorosłych, młodzieży i dzieci podczas
wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Zapraszamy także na całodzienną
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800,
zakończenie Mszą Świętą o północy.
8. W piątek, 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego,
przypominając nam wydarzenie na górze Tabor, gdzie Jezus ujawnił swoje
bóstwo wobec trzech wybranych uczniów. W ten sposób pomógł im przyjąć
w przyszłości prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Msze Święte w naszym
kościele o godz. 630; 800; 930 i 1800. O godz. 630 Msza Święta dla Pielgrzymów
na rozpoczęcie pielgrzymki, bezpośrednio po Mszy Świętej, wymarsz na
pątniczy szlak naszej „Białej 11”.
9. Od 6 do 15 sierpnia, zwyczajem lat ubiegłych, będziemy gromadzili się
na Adoracji Najświętszego Sakramentu, by łączyć się z Pielgrzymami
podążającymi do tronu naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Początek
adoracji o godz. 2030, zakończenie Apelem Jasnogórskim.
10. W przyszłą niedzielę, 8 sierpnia, zamiast kazanie będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu, podczas której będziemy wypraszać
potrzebne łaski dla pielgrzymów zdążających na Jasną górę.
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E W A N G E L I A : Łk 12, 13- 21
„ Bo nawet gdy ktoś opływa (we wszystkim), życie jego nie jest zależne od jego mienie”
PSAML 49
„Bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą,
A jego bogactwo za nim nie pośpieszy.
Człowiek nie będzie zawsze żył w dostatku,
Równy jest bydlętom, które giną”
Niech ten Psalm, przeczytany dziś w całości, będzie tematem reﬂekcji w dniu dziejszym.

„Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.”
Ten obowiązek został określony prawnie dopiero wówczas, gdy osłabła gorliwość wiernych i zaczęto
zaniedbywać korzystanie z Eucharystii. W stosunku do całego Kościoła obowiązek ten wprowadził Sobór
Laterański IV (1215 r).
A dlaczego w okresie wielkanocnym? To chyba oczywiste, te święta są źródłem i centrum liturgii
chrześcijańskiej. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy. Komunia jest
pamiątką ostatniej wieczerzy, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niewątpliwie czas Wielkiego Postu
sprzyja dobremu przygotowaniu się.
W Polsce czas przyjmowania Komunii świętej wielkanocnej jest długi, gdyż trwa od niedzieli
poprzedzającej Środę Popielcową do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Oczywiście Komunię można
przyjąć jedynie w stanie łaski uświęcającej.
Przystępowanie do Komunii tylko raz w roku, to przede wszystkim wywiązywanie się z obowiązku. Szkoda
byłoby na tym poprzestać, przecież Eucharystia objawia pełnię miłości Boga i pozwala odpowiedzieć na Jego
pragnienie miłości. Dla każdego katolika jest to ogromna szansa zbliżania się do Boga i ludzi, nie zaprzepaszczajmy
jej.
Podczas komunii przede wszystkim jednoczymy się z Chrystusem, łączymy się z Nim. I to my przede
wszystkim na tym korzystamy. Wnosimy nasze: słabości, grzechy, dobre chęci, serce, niedoskonałą miłość.
Natomiast Chrystus oczyszcza nas z popełnionych grzechów, umacnia i ożywia miłość, która słabnie
w codziennym życiu. Czyni nas zdolnymi do uwolnienia się od nieuporządkowanego przywiązania do
stworzeń tego świata. A znaczy to, że tylko dzięki Jego interwencji możemy zwyciężać swoje słabości, nie
popadać w coraz większe kłopoty.
Eucharystia przez miłość zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych. Nie jest to nic tajemniczego
czy czarodziejskiego: po prostu trudniej zerwać więź z Jezusem przez grzech śmiertelny, gdy łączą nas z Nim
mocniejsze więzi. Skoro łączymy się ze sobą podczas komunii, umacnia się nasza przyjaźń. A to daje siły do
przetrwania nie tylko kryzysów, lecz jeszcze gorszych momentów.
Jezus zagwarantował to, mówiąc „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
A zatem śmiało można powiedzieć, że Komunia dla ducha jest tym, czym pokarm dla ciała: pogłębia życie łaski
otrzymane na chrzcie.
Dzięki zjednoczeniu się z Chrystusem w jedno Ciało – tworzymy Kościół. Tak więc jesteśmy odpowiedzialni
za jego świętość, rozwój, otwieranie się na bliźnich. Nie ulegajmy iluzji, że jako jednostka nic nie możemy
zdziałać: polepszyć czy pogorszyć. Jesteśmy jednym organizmem; gdy jakaś jego część jest słabsza, to wszystko
funkcjonuje gorzej. Uświadamianie sobie tych spraw powinno mobilizować do większej odpowiedzialności
za swoje życie.
Przyjmowanie Ciała i Krwi Pana Jezusa zobowiązuje też do dostrzeganiu Chrystusa w najuboższych,
w każdym człowieku. Otwiera się przed nami nowy sposób życia.
Komunia, podobnie jak doświadczenie łaski, daje nam nowe i większe możliwości działania, ponieważ jesteśmy
umocnieni Jezusem. Nie polegamy już na naszych siłach, lecz na Nim.
Zatem jeśli nie ma przeszkód by jednoczyć się z Nim w komunii tylko raz w roku jest zwyczajnie
niestosowne; nie można mówić o głębszym uczuciu.
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