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Kalendarz liturgiczny

ROK KAPŁAŃSKI
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA
MK 6, 30 - 34
„ Zlitował się nad nimi, byli bowiem, jak owce nie mające pasterza”.
Pasterz dba o swoje owce. Troszczy się o nie. Jezus, Dobry Pasterz,
daje nam wszystko, abyśmy byli szczęśliwi. Czy pamiętamy o tym, ile
Bóg nam dał i wciąż daje ? Jak korzystamy z darów Boga ? Pamiętajmy,
że otrzymaliśmy więcej, niż się spodziewaliśmy.

KRZYSZTOF

Kim jes

tem?

Jak umarły liść
Gnany przez wiatr
Tak idę bez celu
Ze smutkiem i w trudzie
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Jak człowiek bez celu
Błądzący ulicami
Niestrudzenie
Od świtu po zmrok
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Jak serce bez miłości
Nudą otoczone
I nikt nie wie
O mej samotności
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Ale świat rozszalały
Przegnał mi tę myśl
Z wolna zamieram
Z wolna się pogrążam
Kim jestem?
Czy kiedykolwiek się dowiem?

19 lipca 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Wincentego, Wodzisława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23,1-6
PSALM 23
Ef 2,13-18
EWANGELIA: Mk 6,30-34
20 lipca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Czesława, Hieronioma
LITURGIA SŁOWA:
Wj 14,5-9a.10-18
PSALM: Wj 15
EWANGELIA: Mt 12,38-42
21 lipca 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Daniela, Wawrzyńca
LITURGIA SŁOWA:
Wj 14,21-15,1
PSALM: Wj 15
EWANGELIA: Mt 12,46-50
22 lipca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Marii, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Pnp 8,6-7 (2Kor 5,14-17)
PSALM 63
EWANGELIA: J 20,1.11-18
23 lipca 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Brygidy, Apolinarego
LITURGIA SŁOWA:
Ga 2,19-20
PSALM 16
EWANGELIA: J 15,1-8
24 lipca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Krystyny, Kingi, Jakobiny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 19,17; 20,1-17
PSALM 19
EWANGELIA: Mt 13,18-23
25 lipca 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jakuba, Krzysztof
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 4,7-15
PSALM: 116B
EWANGELIA: Mt 20, 20-28

Miłość jest oceanem, z którego biorą
swój początek i koniec
wszystkie inne cnoty.
Jean - Baptiste Henri Lacordaire
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
AMULETY I TALIZMANY

Feng shui
Taoizm to wierzenia oparte na ﬁlozoﬁi, wielobóstwie oraz
zabobonach ludowych i magicznych. Z niego wywodzą się niebezpieczne praktyki paraokultystyczne, jak np. medytacje ruchowe tai-chi,
wróżbiarstwo (Księga Zmian I-ching) oraz feng-shui, czyli metoda
aranżacji wnętrz.
Według zasad feng-shui pewne usytuowanie
sprzętów domowych umożliwia przepływ energii „chi”, co
skutkuje lepszym samopoczuciem, a nawet sukcesem
materialnym. W tym celu stosuje się także „remedia” magiczne symbole, ﬁgurki, znaki chińskiego alfabetu,
górskie kryształy i inne talizmany. Zasady umiejscawiania i doboru przedmiotów związane są z różdżkarstwem, wróżbiarstwem i fetyszyzmem, a tym samym stoją w głębokiej
sprzeczności z postawą chrześcijańską. Podkreślić trzeba, że w feng
shui krzyż jest uważany za przedmiot szkodliwy energetycznie (!).
Za to można bez ograniczeń korzystać z posążków Buddy czy innych
dalekowschodnich bóstw.
Kilka z typowych amuletów feng-shui: posążek Buddy,
symbol opiekuńczego ducha oraz litera znacząca.

Modlitwa o miłość Bożą
Chryste, powiększ we mnie miłość,
żebym się nauczył w głębi serca smakować,
jak słodka to rzecz kcchać,
w miłości się rozpływać i zanurzać.
Niech mnie miłość ogarnie,
bym w zapale i zachwycie przeszedł
sam siebie.
Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił
się w górę za Tobą, mym Ukochanym.
Niech dusza moja ustaje, wielbiąc
Cię i weseląc się z miłości.
Obym kochał więcej Ciebie,
niż siebie, a siebie tylko dla
Ciebie i wszystkich ludzi abym
kochał w Tobie, jak to nakazuje
prawo miłości, które jak światło
promieniuje z Ciebie.

O naśladowaniu Chrystusa, ks. III, r.5
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Jakie piękne muchomory !
W środku lipca,
cichą nocą, bardzo zresztą ciepłą
Spadł na ziemię, pola, lasy
deszcz ulewny, deszcz srebrzysty
Zrosił wszystko wokół
No i rankiem, czy w południe,
gdy słońce zapiekło
Wyskoczyły w bujnej trawie
piękne leśne cuda:
Na bielutkich, długich nóżkach
krasne kapelusze gęsto nakrapiane
grudkami białymi
nóżki miały ozdobione
każdy – lekką ﬁraneczką…
Toż to muchomorom – zawołacie
znamy je i podziwiamy
Lecz że zbierać ich nie trzeba
o tym pamiętamy
One śliczne lecz trujące
więc ich jeść nie wolno
Niech więc rosną, ozdabiając
swoim pięknem
Tę krainę leśno – polną

Katarzyna Wilczyńska

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:
8.00 - 10.00
Pomoc stanowią:

Modlitwa;
Sakrament pojednania
pokuty;
Księża egzorcyści.

Więcej informacji na ten temat
można uzyskać:
www. egzorcyzmy. katolik.pl
druk Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom,ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

