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Nr: 904
15/07/2012
Kalendarz liturgiczny
15 lipca 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Henryka, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Am 7, 12-15
PSALM 85, 9ab-10.11-12.13-14
Ef 1, 3-14
EWANGELIA: Mk 6, 7-13
16 lipca 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
NMP z Góry Karmel (Szkaplerznej)
Imieniny: Marii, Eustachego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 1, 11-17
PSALM 50, 7-8.16bc-17.21 i 23
EWANGELIA: Mt 10, 34-11, 1
17 lipca 2012 r. – WTOREK
Imieniny: Jadwigi, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 1-9
PSALM 48, 2-3a.3bc-4.5-6.7-8
EWANGELIA: Mt 11, 20-24
18 lipca 2012 r. – ŚRODA
Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
Imieniny: Szymona, Kamila
LITURGIA SŁOWA:
Iz 10, 5-7.13-16
PSALM 94, 5-6.7-8.9.14-15
EWANGELIA: Mt 11, 25-27
19 lipca 2012 r. – CZWARTEK
Imieniny: Wincentego, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
Iz 26, 7-9.12.16-19
PSALM 102, 13-14ab.15-16.17-19.20-21
EWANGELIA: Mt 11, 28-30
20 lipca 2012 r. – PIĄTEK
Bł. Czesława, prezbitera
Imieniny: Małgorzaty, Czesława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 38, 1-6.21-22.7-8
PSALM: Iz 38, 10.11.12abcd.16
EWANGELIA: Mt 12, 1-8
21 lipca 2012 r. – SOBOTA
Św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i
doktora Kościoła
Imieniny: Wawrzyńca, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Mi 2, 1-5
PSALM 10, 1-2.3-4.7-8.14
EWANGELIA: Mt 12, 14-21

XV
NIEDZIEL A ZW YKŁ A
E WA NGE L I A : M k 6, 7-1 3
„Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia.”
Czy zdaję sobie sprawę, że nasi duszpasterze zostali przysłani
przez Jezusa, aby wzywać nas do nawrócenia? Aby to czynić,
otrzymali od Zbawiciela władzę sprawowania Eucharystii,
odpuszczania grzechów, namaszczania chorych. Na wezwanie
Chrystusa wyszli ze swoich rodzinnych domów i przyszli do nas
głosić słowo Boże. A „jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą
i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch
z nóg waszych.” Rozważmy swą postawę wobec naszych
duszpasterzy. Czy wspieramy ich swoją modlitwą? Czy
doceniamy ich trud, poświęcenie i wartość pracy jaką wykonują
dla nas? Czy dobrze korzystam z wezwania do nawrócenia?
Adam Żak

Myśl św. Wincentego Pallottiego
„ By każdy mógł podążać drogą prawa Pana, i wytrwać też
na niej, niezbędne jest nade wszystko badania słów Pańskich.
Badanie czy rozważanie ich nie tylko budzi w nas lepsze zrozumienie, łączące się z odrazą do dróg niegodziwych, ale rodzi
i miłość, jak to o sobie mówi król Dawid: „Dzięki Twoim przykazaniom jest rozumny, toteż nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa”, „Rozgorzało we mnie serce, gdy rozważałem, zapłonął
w nim ogień”. Miłość ta rozpala serca nasze tak, jak ogień
miłości Bożej spala wszystko, co ziemskie; nie naruszając ludzkiej
wolności porywa mocno i delikatnie serca nasze ku Bogu, który
jest samą Miłością. A ogień. Który wybucha w czasie medytacji,
tak rozpala nasze ludzkiego, że wiedzie nas do umiłowania nie
tylko samego Boga, ale i do szczególnego pokochania Jego
przykazań, jak to o sobie samym świadczy król Dawid: „Jakże
miłuję twoje Prawo, cały dzień je rozważam”
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Krzyż - relikwia św. Wincentego Pallottiego
Pallotti przeszedł przez swoje życie drogą wskazaną przez Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto, chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 16,24-25).
Krzyż był obecny w całym życiu św. Wincentego. Nigdy się z nim nie
rozstawał. Krzyż nosił na piersi pod ubraniem. Był on metalowy, bardzo
wytarty, zużyty – tak opisuje ks. Francesco Virili w procesie kanonizacyjnym. W krzyżu kontemplował nieskończoną i miłosierną miłość
Boga do człowieka. Krzyż towarzyszył Świętemu w ostatniej drodze,
z krzyżem w dłoniach przekroczył bramę wieczności.
Krzyż wraz z jego ciałem spoczywał w grobie, przez 56 lat, dopiero
podczas ekshumacji został wydobyty i jest cenną relikwią dla wszystkich
czcicieli św. Wincentego Pallottiego. Aktualnie jest przechowywany
w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa
Katolickiego w Rzymie.
Dziś krzyż – relikwia pielgrzymuje po polskiej ziemi, błogosławiąc
wszystkie pallotyńskie wspólnoty. Nasza Ojczyzna przez chwilę znalazła się w sercu Pallottiego. Wraz ze swoim błogosławieństwem Pallotti
podarował słowa modlitwy: „Błagam Cię, moja
Pani, święta Maryjo, weź Polskę w swoje ręce.”
Dziękujmy już teraz Bogu za ten cudowny dar
– Adorację krzyża św. Wincentego Pallottiego w naszej wspólnocie paraﬁalnej
(w dniach 3-6 sierpnia). Niech ten czas będzie przeżywany w nieskończonej miłości
i pogłębionej modlitwie. Niech od świętego krzyża – relikwii, popłynie dla nas
Boża łaska i nowa nadzieja, że jako apostołowie Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani
do głoszenia prawdy Chrystusowej i życia w pełni miłości.
„ Boże, Ty w Tajemnicy Krzyża
objawiłeś Świętemu Wincentemu Pallottiemu
swoją nieskończoną miłość i miłosierdzie,
spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy tak jak on naśladowali Pana naszego,
Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego
i razem z naszymi braćmi i siostrami
dążyli do doskonałej miłości.”
Amen
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Nabożeństwo o godz. 17:00.
2. Jako pallotyni rozpoczęliśmy Jubileusz 50. Rocznicy Kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Za tydzień,
w niedzielę, 22 lipca, przeżywać będziemy kolejną jubileuszową uroczystość. Nasza wspólnota, jak również wspólnoty z: Czarnej, Wrzosowa, Świętej Katarzyny, Mazowszan i Podkarczówki, swoją jubileuszową
stację, przeżywać będziemy w Kielcach, w klasztorze na Karczówce. Tego dnia, o godz. 12:00, zostanie
odprawiona uroczysta Msza święta jubileuszowa w obecności krzyża - relikwii, który pielgrzymuje po
naszej Ojczyźnie. Krzyż ten był własnością naszego Założyciela. Organizujemy pielgrzymkę na Uroczystość w
Kielcach. Zapisy w zakrystii i kancelarii paraﬁalnej. Koszt 35 zł. Wyjazd w niedzielę o godz. 9:45. Zbiórka przed
Kaplicą Świętej Rodziny. Informujemy także, że krzyż naszego Założyciela będziemy gościć w naszej
świątyni w dniach 3 – 6 sierpnia. Przybędzie do nas w I piątek miesiąca sierpnia na wieczorną Mszę
świętą. Pożegnamy go 6 sierpnia, podczas porannej Mszy świętej, rozpoczynającej Pieszą Pielgrzymkę
naszej „Białej 11”.
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