14 .08 – PONIEDZIAŁEK
6:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej dla Krystyny Balik z okazji
imienin (od Zofii)
7:00 za dusze czyśćcowe
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Bożej dla dr Jadwigi Bobowskiej
(od pacjentki)
15.08 - WTOREK - WNIEBOWZIĘCIE
7.00 Dziękczynna za 90 lat życia Marianny
Błażewicz z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i jej rodziny
8.30 +Małgorzata – 2 rocz. śm., Jan – 27
rocz. śm., zm. z rodz. Połońskich, Moroz,
Sokołowskich i Kuczyńskich
10:00 + Weronika – 16 rocz., Henryk
Sienkiewicz, Tadeusz, Stanisław,
Władysława, Leokadia i Aleksandra
Glińska
11:30 + Zdzisław Tryka miesiąc po
pogrzebie
13:00 + Aleksandra Świderska
(od Rodziny Misyjnej)
18:00 + Bolesław i Halina Oborscy, Paweł
Sawa, Adam i Stanisław Ciesielka
i wszyscy zm. z rodz.
16.08 - ŚRODA
6:30 O zdrowie, roztropność, Bożą Opiekę
i dary Ducha Św. dla Michała
7:00 + Franciszek, Amelia, Felicja, Józef,
Jadwiga i Witold oraz zmarli z rodziny
Grzechowiak, Szawiec i Waszkiel
17:30 Nowenna do Matki Bożej
18:00 W intencjach z nowenny
17.08. - CZWARTEK
6.30 +Robert Kocoł – 1rocz. śm., Jerzy
Kocoł –13 rocz. śm. i Anna i Antoni Banaś
7:00+Jan – 5 rocz. śm. i Leokadia Mikszto,
Albin i Anastazja Gińko i zm. z ich rodz.

18:00 + Jadwiga i Stanisław Wardzińscy,
oraz zmarli z całej rodziny
18.08. - PIĄTEK
6.30 Wolna intencja
7.00 + Ryszard Golba – 8 rocz. śm.
17:30 Droga Krzyżowa
18.00 + Jan i Krystyna Olechno
19.08 – SOBOTA
6:30 Wolna intencja
7:00 + Aleksandra Świderska
(od wspólnoty Żywego Różańca)
16:30 Ślub: Konrad Karczewski – Paulina
Kozyra
18:00 + zm. z rodz. Piszczek, Słatyńskich,
Litwiniuk, Smolińskich, Trebik
i Łukasiewicz
20.08 – NIEDZIELA
7:00 Z okazji 36 rocznicy ślubu Heleny
i Zbigniewa o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla
Jubilatów, ich dzieci i wnuków
8:30 + Świderska Aleksandra
10:00 + Stefan i Barbara Waśków oraz
rodzice z obojga stron
11:30 + Marian Iwanowski – 3 rocz. śm.,
Zofia, Bolesław, Teresa, Feliks, Monika
i Antonina oraz wszyscy zmarli z rodziny
Iwanowskich
13:00 O błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej dla członków
Wspólnoty Krwi Chrystusa, ich rodzin
i kapłanów naszej parafii
18:00 + Maria Frącczak (od koleżanek
z pracy PCK)
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XIX Niedziela w ciągu roku
Mt 14, 22-33
„Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi
tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie
się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do
siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie,
podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy
zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu
zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».”

Ktoś powiedział, że ludzkie życie to stąpanie po kruchym lodzie
albo próba chodzenia po wodzie. Dzisiaj, gdy czytamy w Ewangelii
o Jezusie i Piotrze, którzy chodzą po wodzie, ta prawda życiowa
staje się dla nas pierwszorzędnym przesłaniem. To „życiowe
stąpanie” po wodzie bez Jezusa jest absolutnie niemożliwe.
Obecność Chrystusa w życiu człowieka daje mu poczucie
bezpieczeństwa, pewności i stabilizacji. Dopóki Piotr szedł
wpatrzony w Jezusa, to nic złego mu nie groziło. Widok silnego
wiatru spowodował strach i nieszczęście. Tonięcie to nic innego jak
zagubienie i rozpacz. Często życie wpędza nas w rozpacz,
zagubienie i wtedy jak najszybciej winniśmy uchwycić się
wyciągniętej ręki Jezusa i przyznać się do słabej i małej wiary.
A dlaczego jest ona taka słaba i mała? Jak traktujemy w swoim
życiu Pana Boga? Kim On dla nas jest? Czy za Nim tęsknimy, czy
Go szukamy? Słyszeliśmy też dziś opowieść o Eliaszu, który
spotkał się z Bogiem. Nie był to Bóg w gwałtownym wietrze,
w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu. Bóg był dla Eliasza łagodnym
szmerem powiewu wiatru. Bóg chce być dobry i łagodny. I kiedy
Go prosimy: „Panie, ratuj!”, to za każdym razem pomaga nam
wyjść z tarapatów. I pyta: „Czemu zwątpiłeś?”. No właśnie, czemu
zwątpiłeś? Bo masz małą wiarę, stoisz z boku. Bo ta wiara to tak
przy okazji, gdy jest trochę czasu. Bo gdybyś miał wiarę „jak
ziarnko gorczycy”, to stać by cię było na mądrość i życiową
odwagę. To miałbyś przykazania w sercu, a nie tylko w pamięci.
To byłbyś jak Eliasz rozkoszujący się łagodnością i dobrocią Boga.
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1. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności: Krystyna Zejda,
Aleksandra Świderska, Maria Olechnowicz - wieczny
odpoczynek racz im dać Panie...
2. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą ascezę i modlić się za innych
przez post od alkoholu. Zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:30.
3. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia -15 sierpnia (wtorek)
przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Przypominamy, że jest to dzień obowiązkowego
uczestnictwa w Eucharystii. Msze święte w naszej parafii będą
odprawiane w porządku niedzielnym czyli: 7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00 i 18:00. Zgodnie z tradycją Matkę Bożą w tym
dniu czci się jako Matkę Bożą Zielną, dlatego wierni przynoszą
do pobłogosławienia zioła i kwiaty - do czego zachęcamy.
4. W tym tygodniu obchodzimy także dwa wspomnienia
obowiązkowe. W poniedziałek św. Maksymiliana Marii
Kolbego - prezbitera i męczennika, a w czwartek św. Jacka
prezbitera. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem tych
wielkich polskich świętych.
6. Ojcowie Jezuici zapraszają do Świętej Lipki na uroczystości
odpustowe:
dzisiaj - godz. 17:00 - Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie;
jutro - 14.08.2017, godz. 11:00 - Msza św. w intencji chorych;
wtorek -15.08.2017, godz. 11:00 - Uroczysta Suma przewodniczy: ks. abp Tadeusz Bronakowski.

