15 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK Uroczystość
WNIEBOWZIĘCIA N.M. PANNY
7:00 + Józef, Genowefa, Edmund i Tadeusz
z rodziny Mucha
8:30 + Seweryna i Józef oraz Janina z
rodziny Typa
10:00 +Leokadia Szulc- 9 rocz. śmierci;
Lucjan, Maria i Marysia z rodziny Szulców
oraz zmarli z rodziny Supińskich,
Tarasewiczów, Ścierków
11:30 Dziękczynna Panu Bogu i Matce Najśw. za 90 lat życia Marianny z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najśw. i zdrowie na dalsze lata życia
13:00 + Genowefa, Krystyna, Maciej
z rodziny Sienkiewiczów; Janina,
Genowefa, Franciszka oraz bracia z rodziny
Piwowarów; Zofia i Jerzy Wołodkowicz
18:00 + Elżbieta Adamczyk
16 SIERPNIA - WTOREK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 + Zbigniew Michalski- 1 rocz.
śmierci /intencja od Tomasza z żoną /
18:00 + Marian Iwanowski- 2 rocz. śm.,
Zofia, Bolesław, Teresa, Feliks, i wszyscy
zmarli
z rodziny Iwanowskich i Jurewiczów
17 SIERPNIA - ŚRODA
6:30 WOLNA INTENCJA
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z Nowenny
18 SIERPNIA - CZWARTEK
6:30 + Leszek Jurewicz- m-c po śmierci
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 + Teresa i Eugeniusz Tomczakowie
oraz za Aleksandrę i Wacława
Jankowskich
19 SIERPNIA - PIĄTEK
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA

17:30 DROGA KRZYŻOWA
18:00 + Paulin, Anna, Józef, Piotr z rodziny
Bogdanowiczów; Julia, Anna, Michał,
Bogdan, Jan z rodziny Skalij
20 SIERPNIA – SOBOTA
6:30 WOLNA INTENCJA
7:00 WOLNA INTENCJA
18:00 W 5 rocz. ślubu Marzeny i Mariusza
Mandrosz z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie dla małżonków i ich
szyna Jakuba
21 SIERPNIA XXI Niedziela Zwykła
7:00 + Aniela i Bolesław Moczulscy;
Maria i Antoni Sawicz i za zmarłych
z rodziny
8:30 + Weronika Sienkiewicz- 15 rocz.
śmierci oraz Henryk, Tadeusz i Władysława
10:00 + Stefan Waśków, Barbara Waśków
i rodzice z obojga stron
11:30 + Anna Kamińska- 6- ty miesiąc po
śmierci
13:00 W 50 rocznicę ślubu Krystyny
i Wacława Baturo z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najśw.
na dalsze lata życia małżeńskiego
13:00 O Boże bł., opiekę Matki Najśw. dla
członków Wspólnoty Krwi Chrystusa ,
ich rodzin i kapłanów ; w intencji naszej
parafii i Ojczyzny
18:00 + Halina, Bolesław, Stanisław
i Paweł oraz za wszystkich zmarłych
z rodziny
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XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 12,49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię
i jakże pragnę, ażeby 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 podzielonych 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».

W ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ TYGODNIU JEST
7 WOLNYCH INTENCJI MSZALNYCH.

BÓG OGIEŃ
Dzisiejsza Nauka Chrystusa z całą pewnością nie jest
miałka i bez smaku. To my w swojej zatwardziałości
nieustannie ją rozwadniamy, gdyż brakuje nam
zapału, a może odwagi do tego, aby wziąć ją na
serio. Gdybyśmy to jednak zrobili, Duch Święty
poprowadziłby nas tam, gdzie bije serce
chrześcijaństwa, ku pełni zjednoczenia z Jezusem.
Tak wiele już słyszeliśmy o Panu Jezusie. Wydaje się
nam, że doskonale Go znamy, a Jego nauka nie jest nam obca. Często jednak
projektujemy nasze własne wyobrażenia o Nim czy oczekiwania co do Niego i do
tych, a nie do Jego rzeczywistej nauki, się stosujemy. Używamy Go do swoich
własnych celów, zamykając się na zbawczą moc zawartą w Jego nauczaniu,
i jesteśmy rozczarowani, że nasze chrześcijaństwo jest takie jałowe. Jezus nie
przyszedł po to, aby przynieść nam dobre samopoczucie. On przyszedł, aby nas
wyzwolić, a to może wiązać się z pewnym bólem, przez który musimy przejść.
On sam wskazał nam drogę do naśladowania, gdy opuszczony przez swoich
uczniów poniósł krzyż dla naszego zbawienia. My także wezwani jesteśmy, aby
pójść za Nim, choć nie wszystkim nasz wybór się spodoba i może on zburzyć
„święty spokój”, do którego się przyzwyczailiśmy. „Bóg […] jest ogniem trawiącym.
On jest Bogiem zazdrosnym” (Pwt 4,24). Ogień Jego obecności, który oczyszcza
wszystko to, co nie-święte, pragnie wypalić nas, abyśmy wolni od grzechu mogli
zbliżyć się do Niego. On, który „chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”
(Mt 3,11), nie spocznie, zanim ogień Jego miłości nie zapłonie w nas wszystkich
niezmierzonym płomieniem.

1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności Helena Tomaszewska i Jerzy
Wojciechowski. Módlmy się w intencji zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
2. Niełatwo jest być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi
nam z pomocą i udziela potrzebnych darów. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył
swoją łaską tak w godzinach pracy, jak i wypoczynku oraz umacniał nasze dobre
sierpniowe postanowienia.
3. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, w polskiej tradycji
nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy
zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze św. w tym dniu tak jak w każdą
niedzielę. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce,
warzywa i kwiaty.
4. W Świętej Lipce, jutro o godz. 11:00 Uroczystej Sumie będzie przewodniczył
ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz metropolita Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.
5. Jutrzejsza uroczystość to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku,
tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy
o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.
6.
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wszystkich
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i bezpiecznego wypoczynku. Życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa
przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia.
W tym tygodniu patronują nam:
14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w Japonii, założył
klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą;
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oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu;
17 VIII – św. Jacek Odrowąż, duchowy syn św. Dominika, który od niego otrzymał
zakonny habit;
20 VIII – św. Bernard z Clairvaux, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy i kontemplacji;
potrafił łączyć aktywne życie z kontemplacją i mistyką; zasłynął również jako autor
wielu pism teologicznych i ascetycznych.

