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15 sierpnia obchodzimy jedno z najstarszych świąt Maryjnych - Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Należy ono do najważniejszych świąt maryjnych i
największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też
świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła,
modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów.
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Wymagania służby Bożej
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże
bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż
się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu;
matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa
przeciw teściowej".

Czy więc Ewangelia jako Dobra Nowina ma przynosić ludziom pokój i radość czy
podziały i nienawiść?
Grzech wpycha człowieka w rozpacz albo w obojętność. Niektórzy mówią sobie, że
skoro tak wiele zła wokół, inni też grzeszą, może lepiej wtopić się w ten tłum, nie
wychylać nosa, nie starać się by podjąć walkę ze złem, bo będzie to źródłem
konfliktów, może odejdą wtedy bliscy ludzie, patrzeć będą co najwyżej politowania
godnym wzrokiem, w końcu pozostanie pustka…
Można i tak. Ale co się wtedy stanie z Bożym ogniem? Przestanie płonąć? Nie
przestanie, bo to ogień wieczny. Jezus nie wpycha nas w ramiona rozpaczy, uprzedza
jedynie, że gdy postanowimy życie układać sobie wedle Jego Prawa, to nie będzie
łatwo. Mniej oklasków, aplauzu ale i chyba – dzięki Bogu – mniej klakierów.
Na czym więc oprzeć swoje postępowanie, swój styl życia? Na wierze. Nie ma innego
wyjścia. Bo albo wierzy się Bogu, że podarował nam takie przykazania, które strzegą
od złego, co więcej, sam pokazał jak się idzie drogą wypełnienia woli Ojca, albo wierzy
się… no właśnie, komu się wtedy wierzy?
Prorocy byli ludźmi wybranymi przez Boga a ich zawierzenie Jemu sprawiało, że
przypominali o Bożym Prawie tym, do których byli posłani. Mamy prawo czasem czuć
się w takiej roli, pod jednym warunkiem, kiedy pozwolimy Bogu swoim ogniem
miłosierdzia wypalać w nas samych grzech, najpierw w nas samych (!!!), wtedy być
może ten palący się ogień w naszych duszach, pomoże innym zobaczyć swoje mroczne
miejsca.
W blasku Prawdy pierwszym odruchem może być strach, później jest szansa na
właściwą ocenę w Bożym świetle, a potem spalany grzech w Bożym ogniu już tylko
ogrzewa…

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam już dziś na Dożynki Gminno – Parafialne, które odbędą się
1 września o godz. 11.00. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie
z Józefowa.
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Michałowska Genowefa – pokój jej duszy.
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Halo, mamo, jak się czujesz?
- Dziękuję, dobrze, nie mogę narzekać.
- O, przepraszam panią... chyba pomyliłem numer telefonu.
KOMPENDIUM
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
CZĘŚĆ PIERWSZA
DZIAŁ DRUGI

Rozdział pierwszy
WIERZĘ W BOGA OJCA

/cd/ Symbole wiary
54. W jaki sposób Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył wszechświat w sposób wolny, według swojej mądrości i z miłości. Świat nie
powstał w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg
stworzył "z niczego" (ex nihilo: 2Mch 7,28) świat uporządkowany i dobry, który
przewyższa w sposób nieskończony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu,
pozwala mu działać i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Świętego. 295301; 317-320
55. Co oznacza Opatrzność Boża?
Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi
stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest niezależnym
Władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługuje się jednak również współudziałem
stworzeń. Jednocześnie daje swoim stworzeniom godność samodzielnego działania, bycia
przyczynami wzajemnie dla siebie. 302-306; 321
56. W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą?
Bóg daje człowiekowi możliwość i żąda od niego, respektując jego wolność, aby przez
swoje działania, przez swoje modlitwy, także przez swoje cierpienia współpracował z Nim
w realizacji Jego zamysłu, pobudzając w sobie "chcenie i działanie zgodnie z Jego wolą"
(Flp 2,13). 307-308; 323
57. Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje stworzenia, dlaczego istnieje zło?
Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie udziela dopiero całość wiary
chrześcijańskiej. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną
zła. On rozjaśnia tajemnicę zła przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i
zmartwychwstał, by zwyciężyć to przeogromne zło moralne, którym jest grzech ludzi,
źródło wszelkiego innego zła. 309-310; 324; 400
58. Dlaczego Bóg dopuszcza zło? /cd. str.4/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 19. 08. 2013

………
WTOREK 20. 08. 2013

………
ŚRODA 21. 08. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Kazimierza Pasika w 4 rocz. śmierci;
+Kazimierza Staszewskiego /int. od rodziny Smejdów/;
+Andrzeja Pawlaka /int. od Grzegorza z rodziną/;
+Stanisławę Skoneczną /int. od rodzin Skorupińskich i Sawickich/;
+Ryszarda Sygitowicza /int. od Par. Zespołu „Caritas” /;
+Edwarda Piotrowskiego /int. popogrzebowa/;
+Władysława Grzelkę w 2 rocz. śmierci;
+Piotra Szubę /int. od siostry Małgorzaty z rodziną/;
+Martę i Andrzeja Tworskich, cr. Tworskich, Rozalię i Antoniego
Bisów oraz cr. Fuksów i Sołtysiaków;
+Bolesława Żelazka /int. imieninowa/;
+Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak;
+Mariannę Stanisławską w 4 rocz. śmierci oraz Walerię, Piotra, Jana
i Stanisława Stanisławskich.
CZWARTEK 22. 08. 2013

……….
PIĄTEK 23. 08. 2013

……….
SOBOTA 24. 08. 2013

17.00 Ślub – Kamila Kuśmirek i Łukasz Wołowicz.
NIEDZIELA 25. 08. 2013

9.00 Za +Longina Szczepańskiego w 3 rocz. śmierci, Anielę, Władysława, Jana
i cr. Szczepańskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Andrzeja z racji 25 rocz. ślubu
i ich dzieci.
18.00 Za +Władysławę Wójcik w 1 rocz. śmierci.
Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby jednocześnie nie potrafił
wyprowadzić z niego dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze śmiercią i
zmartwychwstaniem Chrystusa. Z największego zła moralnego, jakim było odrzucenie i
zabicie Syna Bożego, Bóg wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze
Odkupienie. 311-314; 324
Niebo i ziemia
59. Co Bóg stworzył?
Pismo Święte mówi: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1). Kościół w
swoim wyznaniu wiary stwierdza, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy widzialnych i
niewidzialnych, wszystkich bytów duchowych i materialnych, to jest aniołów i świata
widzialnego, a na końcu człowieka. 325-327 /cdn./

