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Nowy wystrój prezbiteium
Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa
oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). W naszym kościele jest wydzielone od reszty
świątyni podwyższeniem. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter (ksiądz).
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Uciszenie burzy na jeziorze
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz
laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie
wdziewajcie dwóch sukien". I mówił do nich: "Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie
tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich". Oni więc
wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali.

Człowiek, który patrzy na rzeczywistość Kościoła z perspektywy naszej polskiej
współczesności, obserwując na przykład w telewizji przy okazji pielgrzymek papieskich
miliony katolików ze wszystkich prawie krajów świata, może odnieść wrażenie, że
chrześcijaństwo jest jakimś fenomenem przez ludzkość zastanym, że jest oczywistym
i naturalnym składnikiem kultury globalnej.
Ale czy ktoś z nas jest dzisiaj w stanie pojąć, że wszystko zaczęło się od
symbolicznego grona Dwunastu, których Jezus Chrystus zebrał w jednym z najmniejszych
i najuboższych krajów świata?
Aż strach pomyśleć, jaki dziś byłby obraz świata, gdyby im nie wyszło, gdyby
stchórzyli lub doszli do wniosku, że w tak małym gronie nie będą się trudzić dla sprawy
królestwa Bożego, skoro miliony ludzi już świetnie zorganizowanych, lepiej
wykształconych i dobrze wyposażonych nie robią dla tej sprawy nic. A przecież - tak
praktycznie i po ludzku rozumując - to nie miało prawa się im udać. Sukcesem dla nich
mogło już być zgromadzenie wokół siebie kilkudziesięcioosobowej grupy. Zapytajmy
siebie samych: mamy do dyspozycji najbardziej nowoczesne środki społecznego przekazu,
dobrze zorganizowaną i coraz gęstszą sieć parafii, mamy katolicką prasę, katolickie
rozgłośnie, katolickie uczelnie i prześwietne kurie biskupie, a ilu potrzebujemy lat, by
jednego chociaż ateistę lub po prostu człowieka cierpiącego na "problem Boga" przekonać
do chrześcijaństwa, przekonać, że również jego Bóg wybrał "przed założeniem świata, aby
był święty i nieskalany przed Jego obliczem", i że również jego z miłości przeznaczył dla
siebie, jako przybranego syna przez Jezusa Chrystusa". Albo zapytajmy inaczej: co ja
czynię dla sprawy misji i nowej ewangelizacji? Czy żyje na tej ziemi chociaż jeden taki
człowiek, o którym mógłbym powiedzieć, że dzięki mojemu świadectwu w Jezusie
rozpoznał Chrystusa?
A ich było na początku tylko dwunastu. Lecz dzięki ich posłudze już w ciągu
pierwszych kilkudziesięciu lat cały Basen Morza Śródziemnego usłyszał radosną nowinę
o zbawieniu dokonanym w Chrystusie i zaczynał jednoczyć się "w Chrystusie jako
Głowie". Oto fenomen Dwunastu, którzy poddali się mocy Ducha Świętego.

OGŁOSZENIA

1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili w naszej parafii odpust św. Małgorzaty,
dziewicy i męczennicy. Suma odpustowa o godz. 12:00 zostanie odprawiona przez Ks.
Bpa Rafała Markowskiego, sufragana Archidiecezji Warszawskiej. Zapraszam
i zachęcam wszystkich do licznego przybycia i uzyskania łask związanych z przywilejem
uroczystości odpustowej. Szczególne zaproszenie kieruję do Władz Gminnych
i Samorządowych, Druhów OSP, Pań i Panów w strojach regionalnych, zespołów
parafialnych i dziewczynek w strojach komunijnych do sypania kwiatów w czasie
procesji.
2. 21 lipca br. o godz. 13:30 na parkingu przed kościołem odbędzie się zbiórka sprzętu
elektro-AGD na rzecz misji katolickich.
3. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1237,10 zł
i 1 FrCh. Bóg zapłać!
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Krystyna Adamska. Pamiętajmy o zmarej w codziennej modlitwie.
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Paweł Łopatka, kawaler z par. św. Marcina w Wysokiennicach i Klaudia Anna
Staruch, panna z par. tutejszej, zapowiedź II;
Jan Pewniak, kawaler z par. św. Bartłomieja Ap. w Żelechlinku i Beata Zofia
Strzechowska, panna z par. tutejszej, zapowiedź II;
Ryszard Kmita, kawaler z par. tutejszej i Aneta Aleksandra Kupidura, panna z par.
tutejszej, zapowiedź I.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Jedzie kobieta samochodem. Nagle usłyszała głośny hałas na zewnątrz, zatrzymała się,
wychodzi z samochodu i patrzy wokół. Zobaczyła na ziemi jakąś część, dźwiga ją z trudem,
próbując dopasować ją, gdzie się da. Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego ta część
odpadła, zataszczyła ją na tylne siedzenie i jedzie do mechanika.
Po przeglądzie mechanik mówi:
- Samochód w zupełnym porządku, ale ten właz kanalizacyjny trzeba zawieźć na miejsce...

Jeden z pierwszych bernardynów. Gorliwy zakonnik,
utalentowany kaznodzieja. Zmarł w sile wieku zarażając się
podczas pielęgnowania chorych w czasie epidemii w 1482 r. Jego
relikwii strzeże macierzysty dom bernardynów - klasztor św.
Bernardyna na krakowskim Stradomiu.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 13. 07. 2015 r.

wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
7:30 – za + Kazimierza Skonecznego (int. od bratanka Stanisława z rodz./.

WTOREK, 14. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera i św. Henryka, cesarza
7:30 – za + Juliana Gwiazdowicza (int. od wnuczki Uli z rodz.).
ŚRODA, 15. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 09 września 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Pawła;
– o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Moniki i Tomasza Sobczak
z ok. 20 roczn. zawarcia Sakramentu Małżeństwa;
za + Władysława w 28 roczn. śm. oraz Janinę, Jana, Henryka i Barbarę
Sowików;
+ Sebastiana Kaczmarka, Stanisławę i Stefana Sochów oraz Józefa Sobczaka.
CZWARTEK, 16. 07. 2015r.

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
7:30 – za + Janinę Skoneczną (int. od syna Grzegorza z rodz.).
PIĄTEK, 17. 07. 2015 r.

18:00 – za + Mariannę, Władysława, Zofię i Franciszka Słomińskich (int. od
rodz. Skowronów i Słomińskich).
SOBOTA, 18. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera
16:00 – Ślub: Anna Szurmańska i Kamil Kowara.
17:00 – Ślub: Marta Szczur i Bogumił Chojnowski.
18:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pawła Włodarczyka
z ok. 18 rocznicy urodzin i jego rodziców.
NIEDZIELA, 19. 07. 2015 r.
ODPUST ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY, DZIEWICY MĘCZENNICY

9:00 – int. dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla
p. Władysławy z ok. 80 roczn. urodzin;
za + Tadeusza Grzelkę w 3 roczn. śm. (int. od Zofii i Tadeusza Kłos);
+ Wiesława Pawlaka (int. od siostry Marii z synem Sławomirem i rodz.);
+ Stanisławę i Władysława Pasik, dziadk. Pasików, Janinę Grzelka
i dziadk. Grzelków;
+ Halinę Kaczmarczyk, Zofię i Józefa Królaków;
+ Tadeusza i Jana Grzelków, Stanisławę i Józefa Kordeckich;
+ Apolonię i Józefa Wardów, Ewę, Henryka Nagórkę, Mariannę i Antoniego
Nagórka;
+ Radosława w 3 roczn. śm. i Jana Piorunowskiego, zm. c.r. Piorunowskich;
+ Kazimierza Sochę (int. od KŻR z Dąbrówki);
+ Kazimierę Gromek (int. od c. Barbary z dziećmi);
+ Henrykę Gromnicką z ok. imienin;
+ Krystynę Adamską (int. od siostrzenicy Jadwigi z rodz.);
+ Ryszarda Kmitę i zm. z jego rodz.
12:00 – Suma odpustowa w intencji Parafian.
18:00 – za + Andrzeja Golenia w 15 roczn. śm.

