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Kalendarz liturgiczny
7 lipca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
Iz 66, 10-14c
PSALM 66, 1-7a.16 i 20
Ga 6, 14-18
EWANGELIA: Łk 10, 1-12.17-20
8 lipca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Adriana, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 28, 10-22a
PSALM 91, 1-4.14-15ab
EWANGELIA: Mt 9, 18-26
9 lipca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Weroniki, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 32, 23-33
PSALM 17, 1-3.6-7.8 i 15
EWANGELIA: Mt 9, 32-37
10 lipca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Amelii, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a
PSALM 33, 2-3.10-11.18-19
EWANGELIA: Mt 10, 1-7
11 lipca 2013r. – CZWARTEK
Św. Benedykta, opata, patrona
Europy
Imieniny: Benedykta, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
Prz 2, 1-9
PSALM 34, 2-6.9 i 12.14-15
EWANGELIA: Mt 19, 27-29
12 lipca 2013r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Henryka, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 46, 1-7. 28-30
PSALM 37, 3-4.18-19.27-28ab.39-40
EWANGELIA: Mt 10, 16-23
13 lipca 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Daniela, Ernesta, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 49, 29-33;50,15-26
PSALM 105, 1-4.6-7
EWANGELIA: Mt 10, 24-33

XIV NIEDZIEL A ZW YKŁ A
E WA N G E L I A : Ł k 10, 1-12.17-20
„Wysłał ich po dwóch przed sobą
do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść zamierzał..”
Wysłał ich, powołał, przydzieliwszy im konkretne zadania. Ci „misjonarze”
poprzedzali Jezusa. On sam przyjdzie po nich, licząc na przygotowaną
rolę pod zasiew Królestwa Bożego. Mają głosić Ewangelię bez żadnych
zastrzeżeń: „Posyłam was, jak owce między wilki.” Jedyną siłą głoszącego
Słowo Boże jest właśnie ono, które może być odrzucone, zwymyślane lub
budzić sprzeciw. Głoszący mają być ubodzy: „Nie noście z sobą trzosa ani
torby, ani sandałów.” Słowo nie może być zamienione na pieniądz, ale
„zasługuje robotnik na swoją zapłatę.” Dlatego „jedzcie, co wam podadzą,
uzdrawiajcie chorych... i mówcie im: „Przybliżyło się do was Królestwo
Boże”.” Wysłani wracają „z radością mówiąc: „nawet złe duchy nam się
poddają”.” Pełny sukces. Udało się. A Jezus patrzy na to inaczej. Radość ma
wypływać z tego, że „wasze imiona zapisane są w niebie.” Powołaniem
każdego człowieka jest przebywanie w Bogu. Radość ma płynąć z tego, że
jest Pan Bóg - nie ja, ale On.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„W świętych księgach Pisma Świętego Ojciec, który jest w niebie,
z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi.”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj, o godz. 1430, Msza święta hospicyjna.
2. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1700 na Nabożeństwo, podczas którego
odmówimy Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
3. Od dzisiaj aż do ostatniej niedzieli sierpnia sprawujemy dodatkową
Mszę świętą o godz. 2000.
4. W sobotę, 13 lipca, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie dla chorych,
starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i możliwość spowiedzi
świętej, o godz. 900 Msza święta, a następnie modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem.
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W ŁĄCZNOŚCI Z WIEKAMI /2/
W roku 1969 wprowadzono całkowicie inną liturgię,
taką, którą znamy dzisiaj, stworzoną przez grupę
liturgicznych ekspertów pod wodzą Księdza Arcybiskupa Annibale Bugniniego. Zmiany te zaaprobował
papież Paweł VI. Od tego momentu nie można było
już używać Mszału „trydenckiego”, choć w teorii nie
był on nigdy zakazany. Na sprawowanie Mszy świętej
w starym rycie trzeba było uzyskać specjalne
pozwolenie od odpowiedniej władzy duchownej.
Była to dość trudna sytuacja, zważywszy na fakt, że
na „starej” Mszy świętej wychowały się całe pokolenia
świętych i błogosławionych.

(wg. starego sposobu), utrzymywał się do 7 lipca
2007 roku. Tego dnia papież Benedykt XVI, który w
wielu tekstach na temat Liturgii nie ukrywał sympatii
do rytu „trydenckiego”, ogłosił Motu Proprio „Summorum Pontiﬁcum”. W dokumencie tym, który zaczął
obowiązywać od 14 września 2007 roku, czyli od
Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, udzielił ogólnego pozwolenia na odprawianie „starej” Mszy świętej.
Od tego momentu każdy kapłan może używać - pod
pewnymi warunkami - Mszału wg wydania typicznego
z 1962 roku, czyli takiego, jakim zostawił go papież
Jan XXIII, nie potrzebując niczyjej zgody.

Taki stan, pomimo działań papieża bł. Jana Pawła II, Między Mszą świętą Piusa V, a Pawła VI jest sporo
który powołał specjalną komisję zwaną „Ecclesia Dei” różnic. Najbardziej rzucające się w oczy to: zwrócenie
mającą na celu opiekę duszpasterską nad wiernymi kapłana „ad orientem”, język łaciński oraz cisza.
pragnącymi przeżywać Mszę świętą w „usus antiquor”
ciąg dalszy nastąpi...
Ks. Tomasz

Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jeśli spojrzymy do Księgi Rodzaju, jej początku, opisu stworzenia, to możemy się tam dowiedzieć, że Bóg
stworzył gwiazdy, rośliny, zwierzęta, stwarzał, stwarzał... Ale człowieka stworzył w liczbie pojedynczej,
jednego. Bóg zawsze mówi do nas w liczbie pojedynczej, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo.”
„My chrześcijanie zostaliśmy wezwani w liczbie pojedynczej: nikt z nas nie jest chrześcijaninem przez czysty
przypadek! Nikt!”
„Jesteśmy wezwani po imieniu i z obietnicą: „Idź dalej, Ja jestem z tobą! Idę u twego boku.” Jezus o tym
wiedział, zwracając się do Ojca nawet w najtrudniejszych chwilach.”
„Bóg nam towarzyszy, wzywa nas po imieniu, Bóg obiecuje nam potomstwo. Jest to poniekąd zabezpieczenie
chrześcijanina. To nie jest zbieg okoliczności, ale powołanie! Powołanie, które każe nam iść naprzód.”
„Bycie chrześcijaninem to wezwanie miłości, przyjaźni, wezwanie, aby stać się dzieckiem Bożym, bratem
Jezusa, by stać się owocnym w przekazywaniu tego wezwania innym.”
„Jest tak wiele problemów, są trudne chwile. Jezus przeżył tak wiele z nich! Zawsze jednak z tą pewnością:
„Pan mnie wezwał. Pan jest ze mną. Pan mi obiecał!”
„Ktoś powie: „Ojcze, jestem grzesznikiem...”. Ależ wszyscy nimi jesteśmy. To wiemy. Problem polega na tym,
że jako grzesznicy mamy iść naprzód z Panem, z tą obietnicą, jaką nam uczynił, obietnicą płodności i mówienia
innym, że Pan jest z nami, że Pan nas wybrał i nigdy, przenigdy nie zostawia nas samych!”
„Dobrze nam zrobi ta pewność chrześcijanina. Niech Pan nas wszystkich obdarzy, owym pragnieniem, aby
iść naprzód pośród problemów. Chodzi o to, aby iść naprzód z tą ufnością, że to On mnie wezwał, obiecał
tak wiele pięknych rzeczy, jest ze mną.”
opr.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Bóg ocenia doskonałość i wartość naszych apostolskich wysiłków według intencji serca
i możliwości swych stworzeń.”
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