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Kalendarz liturgiczny

ROK KAPŁAŃSKI
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA
MK 6, 54. 60 - 69
„ Panie, do kogóż pójdziemy?”
„ Pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Ci odchodzą. Czym jest
wiara ? W kogo i w co ja wierzę ? Można nie rozumieć, nie widzieć,
ale poza Bogiem nie ma prawdy. Wierzę, bo ufam słowu Boga.
KRZYSZTOF

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

U twego syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja!
Ziści nam, spuści nam !
Kyrie elejson.

23 sierpnia 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Filipa, Róży, Apolinarego
LITURGIA SŁOWA:
Joz 24, 1 – 2a. 15 – 17. 18b
PSALM 34
Ef 5, 21 – 32
EWANGELIA: J 6, 54. 60 – 69
24 sierpnia 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bartłomieja, Jerzego, Emilii
LITURGIA SŁOWA:
Ap 21, 9b – 14
PSALM 145
EWANGELIA: J 1, 45 – 51
25 sierpnia 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Ludwika, Józefa, Luizy
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 2, 1 – 8
PSALM 139
EWANGELIA: Mt 23, 23 – 26
26 sierpnia 2009 r. –ŚRODA
Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
Imieniny: Marii, Zeﬁryny, Sandry
LITURGIA SŁOWA:
Prz 8, 22 – 35
PSALM 48
Ga 4, 4 – 7
EWANGELIA: J 2, 1 – 11
27 sierpnia 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Moniki, Cezariusza, Rufusa
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 3, 7 – 13
PSALM 90
EWANGELIA: Mt 24, 42 – 51

Twego dziela Krzciciela, bożycze,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie elejson.

28 sierpnia 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Augustyna, Patrycji
LITURGIA SŁOWA:
1 Tes 4, 1 – 8
PSALM 97
EWANGELIA: Mt 25, 1 – 13
29 sierpnia 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Sabiny, Racibora
LITURGIA SŁOWA:
Jr 1, 17 – 19
PSALM 71
EWANGELIA: Mk 6, 17 – 29
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
CZYM JEST OKULTYZM ?
Pod pojęciem okultyzmu kryją sie wszelkie formy odwoływania się do
tajemnych mocy poprzez:
* spirytyzm, biała i czarna magia,
* karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologia, jasnowidztwo,
* bioenergoterapia, posługiwanie się wahadełkiem etc.,
* posługiwanie się nieznanymi energiami i stosowanie takich technik jak
np. reiki czy metoda Silvy w celu zaprogramowania swojego umysłu;
także joga, channeling itd.
* satanizm i kulty demoniczne, voodoo,
* posługiwanie się symbolami pogańskimi i satanistycznymi, także amulety,
* duchowe praktyki związane z mitycznymi wierzeniami np. hinduistycznymi,
tybetańskimi,
Kościół nie rozdziela magii na białą czy czarną. Magia w każdym
wypadku, obojętnie jaką nada się jej nazwę, jest odwołaniem się do
tajemnic przyszłości do wiedzy o przyszłości, do wiedzy, którą posiada
tylko Bóg. Niezdrową ciekawość rzeczy przyszłych wykorzystuje bowiem
szatan aby zwodzić ludzi i dawać im przekonanie, jakoby byli „równi” Bogu
w wiedzy o rzeczach, które mają nastąpić. Za tym kryje się już ciężki grzech
pychy. Pewną wiedzę o rzeczach przyszłych posiadają osoby obdarzone przez
Ducha Swiętego darem proroctwa, lecz nie ma to jednak nic wspólnego
z magią - charyzmatycy są bowiem osobami pelnymi pokory i wyzbytymi
niezdrowej ciekawości, a przez co mogą, poprzez łaskę, poznać rzeczy, które
Bóg w swej dobroci, dla uswięcenia danej osoby pozwala im widzieć.
Okultyzm i magia łączą się z wiarą w istnienie duchowych sił lub energii
które moga pomóc człowiekowi w poznaniu przyszłości, odzyskania zdrowia,
uzyskania nadzwyczajnych władz duchowych (np. czytanie w myślach
innych osób, poznawanie przyszłości, mozliwość oddzialywania na innych
lub porozumiewania się ze zmarłymi. Wiele praktyk paraokultystycznych
występuje w New Age pod nazwą medycyny naturalnej.

Z okaz

ji

imienin
Naszej współredaktorce Monice Grzesiak
życzymy dużo zdrowia, radości,
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień,
opieki Matki Bożej,
spełnienia marzeń
oraz uśmiechu na każdy dzień życia.
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Odeszłaś ode mnie
Żyłem dla Ciebie.
Młodość jest piękna.
Szłaś ze mną przez
życie.
Tuliłaś mnie do
serca Twego.
Pozostałem wierny
na całe życie.
Spełniły się moje
marzenia młodzieńcze.
Żyłem.
Zostałem bez Ciebie – sam.
Odeszłaś ode mnie.
Smutny był ten
dzień w moim życiu.
Pozostałem sam na
zawsze – do końca
życia.
Pozostały moje wspomnienia.
Jesteś w mojej
pamięci – ta moja
dziewczyna.
Pamiętam – to wszystko.

Stefan Suwała

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

