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EWANGELIA: Mk 7, 1-8a. 14 -15. 21-23

„Uchyliliście przykazanie Boże,
a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Dzisiejsza Ewangelia, to mocne słowa Jezusa – odpowiedź
na pomówienia faryzeuszy. Ważniejsze dla nich było prawo niż
Prawo. Podczas czytania tego fragmentu od razu wyczuwa się,
że Jezus wyrzuca nieszczerość i hipokryzję ludziom, którzy powinni świecić przykładem. To słowa prawdy, w dodatku prawdy
bardzo dziś aktualnej – bo i dziś wielu z tych, którzy idą na czele,
pewnie usłyszałoby gorzkie słowa Pana. Jednak tekst Ewangelii
można odczytać jeszcze nieco inaczej. Jezus broni swoich uczniów
przed złym osądem, przed spojrzeniem pełnym zgorszenia i odrazy.
Broni tych, którzy w ludzkim mniemaniu są „nieczyści”, mimo,
że swoim sercem przylgnęli do Mistrza. Nie każdy tak odważnie
stanąłby w obronie czyjegoś dobrego imienia. Trzeba, abyśmy i my nauczyli się patrzeć na drugiego człowieka
(i na siebie także) oczami Zbawiciela. On przecież jasno wskazuje, aby nie wydawać pochopnie wyroku potępienia, zwłaszcza jeśli nie zna się historii danej osoby. A jeżeli faktycznie czyjeś serce pełne jest chciwości,
przewrotności, pychy albo innego zła, warto zrobić to, co zrobiłby właśnie Pan Jezus – grzech potępić, ale
grzesznikowi podać pomocną dłoń.
Redakcja

12 LAT I JUŻ

zaczęłam rozumieć, że nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystkie nasze
Mam teraz 12 lat i już odkryłam potknięcia i wygrane były przemytajemnicę Adoracji. Dzięki temu ślane właśnie przez Tę Osobę, którą
odkryciu moje życie nabrało więk- adorujemy.
szego sensu.
Po jednej nawet Adoracji, choćby
Pokochałam Adorowanie Najkilkuminutowej,
człowiek zmienia
świętszego Sakramentu, bo to sprapatrzenie na swoje życie.
wiło, że zaczęłam inaczej patrzeć
na swoje życie.
Najważniejsza w naszym życiu
To uczucie, gdy klęczę przed jest relacja z Jezusem! Jeżeli nie wiem
Najświętszym Sakramentem i roz- co zrobić z daną sytuacją – idę do
mawiam z Jezusem, jest tak piękne, Niego. On zawsze wie, jak mi pomóc.
że ciężko to wytłumaczyć. Przy Nim Jezus też ma plan wobec naszego

życia. Trzeba Mu zaufać i iść dalej,
ale już z Nim.
Adoracja to dla mnie jedna
z najpiękniejszych form modlitwy.
Jest taka spokojna. W ciszy można
szczerze porozmawiać z Jezusem
i wylać przy Nim swoje łzy. Przed
snem często przypominam sobie
o pięknych chwilach Adoracji i powtarzam „Jezu, ufam Tobie”.
Zapraszam wszystkich na Adorację w naszej parafii. Szczególnie
w I piątki miesiąca.
Zuzia

CUD KAŻDEGO KROKU

Bogu za każdy krok, który codziennie pozwala nam ten cel osiągnąć?
Czasem trudno nam zauważyć czas długich letnich spacerów. Dla
Z jednej strony „nie zauważamy”
cuda codzienności. Na przykład wielu to też czas wzmożonej pracy...
swoich
nóg, z drugiej – widzimy
– cuda stworzenia, cuda każdego
Czy bez względu na cel sierpnio- w nich kompleksy, ból, brud, przenaszego kroku.
wych wędrówek, umiemy znaleźć męczenie, rany...
Sierpień to czas pielgrzymek. To krótki moment, by podziękować
dokończenie na 2 stronie
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CUD KAŻDEGO KROKU
Z tej perspektywy zadziwia mnie
wspominany w Wielki Czwartek
obrzęd obmycia nóg Apostołom.
Gest ten jest interpretowany jako
ukazanie pokornej służby i miłości
bliźniego, którymi uczniowie Jezusa
mają wzajemnie siebie obdarzać.
Ale mam wrażenie, że jest tam coś
więcej...
KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
29 sierpnia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Sabiny
1. czytanie: Pwt 4, 1-2. 6-8
PSALM 15, 1b-2. 3 i 4b. 4c-5
2. czytanie: Jk 1, 17-18. 21b-22. 27
EWANGELIA: Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23
30 sierpnia 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Róży, Szczęsnego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 4, 13-18
PSALM 96, 1 i 3. 4-5. 11-12. 13
EWANGELIA: Łk 4, 16-30
31 sierpnia 2021r. - WTOREK
Imieniny: Bohdana, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Tes 5, 1-6. 9-11
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: Łk 4, 31-37
1 września 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Bronisława, Rozalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 1-8
PSALM 52, 10-11
EWANGELIA: Łk 4, 38-44
2 września 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Juliana, Tobiasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 9-14
PSALM 98, 2-3b. 3c-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 5, 1-11
3 września 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Izabeli, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 15-20
PSALM 100, 2-3. 4-5
EWANGELIA: Łk 5, 33-39
4 września 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Lilianny, Rozalii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kol 1, 21-23
PSALM 54, 3-4. 6 i 8
EWANGELIA: Łk 6, 1-5

dokończenie z 1 strony

Jezus doskonale wiedział, ile
przeszli Jego uczniowie. Widział trud
ich wędrówek i być może tym gestem
obmycia nie tylko je oczyszcza, ale
i błogosławi na DALSZĄ DROGĘ –
drogę głoszenia światu Jego Miłości.
To piękne, że w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
w 2016 r. Papież Franciszek zachęcał młodych do zejścia z wygodnej

kanapy i PÓJŚCIA w DROGĘ za Jezusem, do pójścia w drogę, która
pozostawi ślad. Aby to wszystko
się stało, potrzeba zrobić pierwszy
krok. Ale gdy trud drogi staje się
nieznośny - pozwolić obmyć swoje
nogi i pobłogosławić je.
Żeby dotrzeć do celu, trzeba
wytrwać w drodze.
Dziękuję za każdy krok, który
przybliża mnie do Niego.
Asia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy w naszej parafii nowych kapłanów:
ks. Andrzeja Jasińskiego SAC, który przybył do nas z Kielc (z Karczówki),
ks. Włodzimierza Osicę SAC, który przybył do nas z Ząbek k. Warszawy,
oraz ks. Roberta Kaima SAC, który przybył do nas z Sierpca
i po kilkunastu latach powraca do pracy w naszej parafii.
Życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i życzliwości od ludzi
w podejmowanych obowiązkach.
2. Dziś po raz ostatni odprawimy Mszę świętą o godz. 2000.
3. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w środę o godz. 800.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców oraz dyrekcje, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkół do wspólnej modlitwy.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek Nabożeństwo o nowe święte powołania kapłańskie
i zakonne o godz. 1730.
5. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych
oraz od godz. 1730. O godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny – jak
w każdy piątek – Msza święta i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 830 – 2100.
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych.
6. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
o godz. 1700.
7. W przyszłą niedzielę, 5 września, podczas Mszy świętej o godz. 1100
poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych uczniów klas pierwszych.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, o godz. 1700
zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca,
a na godz. 1715 zapraszamy wszystkich na różaniec.

PROGRAM ADORACJI W I PIĄTEK WRZEŚNIA

g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1100 cisza /Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza św. i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1800 cisza
g. 2000 młodzieżowa Schola Pallottiego lub cisza
g. 2100 indywidualne błogosławieństwo i Apel Jasnogórski
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