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XVII Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Jana 6,1-15.
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie.
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do
Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?»
A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich
mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:
«Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to
jest dla tak wielu?»
Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał.
A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie
zginęło».
Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po
spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest
prorokiem, który miał przyjść na świat».
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam
usunął się znów na górę.

Intencje mszalne
Poniedziałek 27. 7. 2015 – św. Joachima – ojca NMP
7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Danuty i Józefa Warwas z ok. 25 r. ślubu i za dzieci

Wtorek 28. 7. 2015
7. 00 Za + matkę Martę Barteczko w 10 r. śm., za jej męża, syna Józefa, za ich
wnuka Artura i za ++ z pokr.
18. 00 Za + Edwarda Bednarskiego, ++ rodziców z obu stron i + siostrę Katarzynę

Środa 29. 7. 2015 – św. Marty
18. 00 Za + ojca Gerharda Faszinka w 4 r. śm., za jego + żonę Marię, brata Huberta,
za ++ teściów i pokr.

Czwartek 30. 7. 2015 – św. Piotra Chryzologa
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 Za ++ ojca Huberta, brata Jana, za ++ z rodziny i pokr.

Piątek 31. 7. 2015 – św. Ignacego z Loyoli - kapłana
18. 00 Za ++ rodz. Stanisława i Mariannę Kocerka, męża Karola, syna Stanisława,
synową Wiesławę i + matkę Paulinę Bulic

Sobota 1. 8. 2015 – św. Alfonsa Liguoriego – bpa i dra K. – I sob.
m-ca
Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
Ślub: Honorata Wąchała i Marcin Janczura
Ślub: Marta Chodniewicz i Paweł Draga
Dz. błag. do B.Op. MBNP., Matki Boskiej Fatimskiej z podz. za łaski, z pr. o
zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Jerzego i Teresy Pawnuk oraz za dzieci z
rodzinami, prosząc o wszelką Bożą opiekę
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Za + Michała Paruzel w 6 r. śm.
- Za ++ Marię i Edmunda Dąbrowa oraz za ++ rodziców z obu stron
- Za + Irenę Janicką w 5 r. śm.
- Za ++ rodz. Klarę i Franciszka Ochota, ich trzech synów, dwie synowe,
zięcia Walentego i wnuka Huberta
- Za + Czesława Radomskiego, ++ rodz. Marię i Stanisława, za + brata
Kazimierza, za ++ z pokr. i dusze czyśćcowe
7. 00
14. 00
15. 00
16. 00

Niedziela 2. 8. 2015 – XVIII Niedziela Zwykła
8. 00 Za + Józefa Matuszek w 4 r. śm. i za ++ rodziców z obu stron
10. 30 Za ++ rodziców Annę i Piotra Frejlich, syna Jana, synową Jadwigę, + zięcia
Piotra i za ++ z pokr.
16. 00 Nieszpory
16. 30 Za ++ Florentynę i Emila Gorysz, Agnieszkę Widera, + Katarzynę
Pommering, + teścia Jerzego Michalaka i za ++ z pokr.

Pozostałe ogłoszenia
W poniedziałek w liturgii wspomnienie św. Joachima
W środę wspomnienie św. Marty - patronki wszystkich gospodyń
W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i Semiarium
Na Górze św. Anny w dniach 1 - 2 sierpnia dzień modlitw głuchoniemych a
2 sierpnia w niedzielę uroczystość MB Anielskiej z Porcjonkuli oraz
pielgrzymka motocyklistów
5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na rzecz misjonarzy, na kupno środków
transportu w krajach misyjnych (na rowery, motorowery, motocykle,
samochody i łódki)
6. W dzisiejszą niedzielę 26 lipca Rada Parafialna po raz ostatni rozprowadza
tzw. „cegiełki” na roczne utrzymanie naszego cmentarza parafialnego. W
póżniejszych terminach takie cegiełki można nabywać w zakrystii lub w
kancelarii parafialnej
7. W nowym tygodniu na czas pracy i wypoczynku niech Pan Bóg ma w swej
opiece i niech wszystkim błogosławi
1.
2.
3.
4.

Patron tygodnia – św. Ignacy z Loyoli
Św. Ignacy z Loyoli, kapłan. Inigo Lopez de Loyola urodził się w roku 1491
w kraju Basków, jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie.
Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla
hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. W
czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie.
Zraniony poważnie w nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku.
Rekonwalescencja była dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany Po
powrocie do zdrowia zawiesił oręż przed cudownym obrazem Matki Bożej
w opactwie benedyktyńskim Montserrat i zamieszkał w grocie pod Manrezą.
Tu, w oparciu o dzieło opata Garcii de Cisneros, napisał szkic sławnych
"Ćwiczeń duchownych". W 1523 roku przez Rzym, Wenecję udał się do
Ziemi Świętej. Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku
nalegań tamtejszego legata papieskiego wrócił do kraju. Uczył się, a
następnie studiował w Barcelonie, Alcala, Salamance, Paryżu. Tam 15
sierpnia 1534 roku wraz z sześciu przyjaciółmi złożywszy śluby ubóstwa,
czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu, dał

początek nowemu zakonowi, zwanemu Towarzystwem Jezusowym. W 1537
roku Ignacy przyjął święcenia kapłańskie. Papież Paweł III zatwierdził nową
wspólnotę w 1540 roku. Wkrótce potem św. Ignacy został wybrany
przełożonym generalnym, urząd ten piastował do śmierci. Pozostawił po
sobie 7 tysięcy listów, zawierających nieraz cenne pouczenia duchowe,
"Opowiadanie pielgrzyma" oraz "Dziennik duchowy" - świadectwo
ignacjańskiej mistyki. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości mają
szczególne znaczenie jego "Konstytucje" zakonu, w których zniósł
obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły
klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy
myślnej, liturgię jako źródło życia duchowego, oraz "Ćwiczenia duchowne"
- pierwowzór rekolekcji. W swoim nauczaniu przypominał, że człowiek
musi dokonać pewnego wysiłku, aby współpracować z Bogiem. Św.
Ignacy zmarł 31 lipca 1556 roku, przepowiedziawszy datę swej śmierci.
Beatyfikowany przez Pawła V (1609), kanonizowany przez Grzegorza XV
(1622). Jest patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów;
dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy
oraz rekolekcji. Jego relikwie spoczywają w rzymskim kościele Di Gesu.
Zakon jezuitów odegrał w naszej Ojczyźnie szczególną rolę. Wydał między
innymi takie postaci, jak: św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola, św.
Melchior Grodziecki oraz Jakub Wujek (tłumacz pierwszej drukowanej
"Biblii" w Polsce), Piotr Skarga Pawęski (wybitny kaznodzieja). Maciej
Sarbiewski (poeta zwany polskim Horacym), Franciszek Bohomolec (ojciec
komedii polskiej), Adam Naruszewicz (biskup, historyk, poeta), Franciszek
Kniaźnin (poeta), Jan Woronicz (arcybiskup, prymas Królestwa Polskiego,
poeta), Grzegorz Piramowicz (sekretarz Komisji Edukacji Narodowej), Jan
Beyzym (apostoł trędowatych na Madagaskarze).
W IKONOGRAFII św. Ignacy przedstawiany jest w sutannie i birecie lub w
stroju liturgicznym z imieniem IHS na piersiach. Niekiedy w stroju
rycerskim i w szatach pielgrzyma.
Jego atrybutami są: księga; globus, który popycha nogą; monogram
Chrystusa - IHS; napis AMDG - "Ad maiorem Dei gloriam" - "Na większą
chwałę Boga"; krucyfiks, łzy, serce w promieniach, smok, sztandar, zbroja.

