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XVIII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Mateusza 14,13-21.
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na
miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały
się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad
nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już
spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą
do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują
odchodzić; wy dajcie im jeść».
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu
chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je
uczniom, uczniowie zaś tłumom.
Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych
koszy ułomków.
Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.

Intencje mszalne
Poniedziałek 4. 08. 2014 – św. Jana Marii Vianneya, kapł.
7. 00 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie żony i rodz. Kornek i syna Ludwika

Wtorek 5. 08. 2014 – Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP
7. 00 Za + Różę Sowada, brata Karola, ich rodziców, krewnych i szwagra
Oswalda
18. 00 Za + Jerzego Fister w I r. śm., za ++ rodziców i pokr.

Środa 6. 08. 2014 – Przemienienie Pańskie - święto
7. 00 Do MBNP z pr. o zdrowie w int. Róży oraz za + męża Jana
18. 00 Za + Emila Janiszewskiego w 30 dz. po śm., za + ojca Edwarda i ++ z pokr.

Czwartek 7. 08. 2014 – św. męczenników Sykstusa II pap. i Towarzyszy –
I czw. m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe powołania kapłańskie i zakonne

Piątek 8. 08. 2014 – św. Dominika, kapł.
7. 00 Za + matkę Monikę Sbielut w 13 r. śm., za + ojca Jerzego Sbielut i za ++ z
pokr. z obu stron

Sobota 9. 08. 2014 – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. i m.
12. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże
błog. w int. Benedykty i Stanisława Świerc z ok. 25 r. ślubu, za dzieci,
rodziców, rodzeństwo i krewnych i za ++ rodz. Blauth
16. 00 Ślub i Msza św. Józef Szaja i Dorota Marcinkowska
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna - intencja zbiorcza
- Za + Adama Bąk, za żonę Cecylię, pokr. i d.op.
- Za ++ Różę i Wincentego Smolin, + syna, synową, ++ Józefa, Pawła
Piechota, za ++ rodziców i synową
- Za + Stefanię Kubis z ok. urodzin, za ++ z rodzin Okos - Kubis i d.op.

Niedziela 10. 08. 2014 – XIX Niedziela Zwykła
8. 00 Intencja wolna
10. 30 - Za + matkę Annę Wolny w 8 r. śm., za + ojca Jana Wolny, ++ z rodziny, za
+ Tomasza, za ++ teściów Józefa i Stefanię Puscz i d.op.
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, w int. rodzin Pollok - Serafin,
za rodziców, dziadków, najbliższą rodzinę i gości weselnych
16. 00 Nieszpory
16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Joachima z ok. 50 r. ur., z podz. za łaski, z
pr. o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na zużytą wodę na naszym
cmentarzu . Wpłynęło na ten cel parafialny 3.062 Zł, 59 Gr. i 6.03 Euro
2. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła
3. Podziękowanie za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Seminarium
Duchowne i Kurię Diecezjalną
4. W środę święto Przemienienia Pańskiego
5. W sobotę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, zakonnicy, patronki
Europy
6. Zachęcam do kupna prasy katolickiej
7. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa

Patron tygodnia – św. Teresa Benedykta
Św. Teresa Benedykta - Edyta Stein, zakonnica. Urodziła się 12 października 1891
roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze.
W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka
niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii.
W roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917
doktoryzowała się z filozofii z wynikiem "summa cum laude". W swoich badaniach
wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy
znalazła Boga. W 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. W latach 19231931 wykładała w liceum i seminarium nauczycielskim w Spirze. Jeździła także
z odczytami do Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Szwajcarii. W 1932 roku objęła
wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze. Reżim hitlerowski, ustawą
o eliminacji ze stanowisk państwowych osób pochodzenia niearyjskiego, uniemożliwił
jej dalszą pracę dydaktyczną oraz uzyskanie habilitacji. 14 października 1933 roku
wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy Benedykty od
Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 roku. W kilka miesięcy później musiała
uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. W sierpniu 1942 roku zostaje
aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie
deportowana do Oświęcimia, gdzie w tydzień później, 9 sierpnia poniosła śmierć
w komorze gazowej. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby,
teologii - zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża". Beatyfikował ją Jan
Paweł II w 1987 roku. Kanonizowana przez Jana Pawła II w Rzymie 11 października
1998 r.
"Dobrze Jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, a Świętych Pańskich
za towarzyszy i domowników. Wtedy łatwiej się dźwiga sprawy, [quae sunt super
terram] [te na ziemi]."
Edyta Stein

Księga Izajasza 55,1-3.
To mówi Pan Bóg: "Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie
macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez
płacenia za wino i mleko.
Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie
nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych
potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć
będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida".

List do Rzymian 8,35.37-39.
Bracia: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam
umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy
teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi,
ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Humor
Żona wróciła od fryzjera, ubrała się w najlepszą sukienkę i tak pokazała się mężowi:
- I co o mnie sądzisz?
- Szczerze?
- Szczerze.
- Jesteś plotkara i źle gotujesz.
Do wodza Indian przychodzi wojownik:
- Wodzu, mam dwie wiadomości: złą i dobrą.
- OK, zaczynaj od złej.
- Obok nas rozbił się tabor cygański.
- To straszne, trzeba na nich bardzo uważać... No, a ta dobra wiadomość?
- Smakują jak bizony...
Biznesmen mówi swojemu koledze, że jego firma szuka nowego księgowego.
- A nie zatrudniliście nowego kilka tygodni temu? - pyta kumpel.
Biznesmen na to:
- Jego też szukamy.

