Dzień

Polska bez świętych sobie nie poradzi!
6 lipca – wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy
Bł. Maria Teresa Ledóchowska żyła
w latach 1863-1922. Urodziła się w głęboko
religijnej i bardzo zamożnej rodzinie
Ledóchowskich w Loosdorf (Austria). Jej
rodzice, hrabia Antoni i matka Józefina, od
początku troszczyli się o staranne wychowanie córki. Maria Teresa
była dziewczyną poważną i trochę zamkniętą w sobie. W latach
nauki szkolnej wykazywała się fenomenalną pamięcią i szczególnym
talentem w dziedzinie literatury, muzyki i malarstwa. Osiągała
olbrzymie sukcesy w nauce szkolnej i wydawało się, że stoi przed nią
olbrzymia kariera. Przełomowym momentem w jej patrzeniu na
świat i życie był rok 1885. Maria Teresa zachorowała wtedy na ospę. Choroba zostawiła
trwałe ślady na jej ciele, zwłaszcza na twarzy, co poważnie zniszczyło jej wyjątkową urodę.
Po wpływem tych doświadczeń zaczęła odkrywać świat wewnętrznych wartości i coraz
częściej zaczęła swoje myśli kierować w stronę Boga. Po dojściu do zdrowia została damą
dworu u księżnej Alicji w Salzburgu. Życie dworskie przestało ją jednak interesować i
szybko je opuściła. Swoje serce zwróciła w stronę ubogich, zwłaszcza w stronę
murzyńskich niewolników z Afryki. Postanowiła pracować dla misji, dla ratowania
opuszczonych przez wszystkich czarnych braci. Przez 3 lata pracuje sama w małej izdebce
u Sióstr Szarytek. Zakłada Stowarzyszenie Misyjne Sodalicji św. Piotra Klawera. Statuty
stowarzyszenia zatwierdził papież Leon XIII. Maria Teresa pisze artykuły o misjach,
koresponduje z misjonarzami i zbiera ofiary na ich utrzymanie. Zakłada pierwszą
drukarnię, w której drukowane są książki w językach afrykańskich. Umiera 6 lipca 1922 r.
po przebyciu gruźlicy. Znana jest jako „Matka Afrykańczyków” Jedno z jej ulubionych
stwierdzeń brzmi następująco: „Najbardziej Boską rzeczą jest praca na rzecz zbawienia
ludzi, na odpoczynek będzie czas w wieczności”.
Piękne świadectwo o Marii Teresie Ledóchowskiej dał papież Paweł VI:
„(...) Maria Teresa wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo nie sprzyjające
apostolstwu kobiet (...) Przewędrowała całą Europę szerząc wszędzie apostolstwo misyjne
(...) Katolicy z Afryki opłakiwali odejście swej matki - jak ją nazywali - ale przez działalność
założonego przez siebie Instytutu, żyjącego jej duchem, nie przestają i dzisiaj doświadczać
wielkości i siły tej miłości, która nią owładnęła” (Liturgia Godzin, t. III s. 1305). Niech więc
osoba bł. Marii Teresy zachęci nas do modlitwy i ofiar materialnych tak potrzebnych dziełu
misyjnemu Kościoła.

Boże, dzięki Twojej łasce Błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła
pomoc głosicielom Ewangelii, spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie
ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga.
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Intencje Mszalne 03.07- 10.07.2016 r.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
małżonków Agnieszki i Waldemara z okazji rocznicy ślubu.
W intencji członków Róży św. Elżbiety
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Aleksandry i Tomasza z okazji 1. rocznicy ślubu.
Za + Helenę Romanowską
1. Za + Anielę Miloch – intencja od uczestników pogrzebu
2. Za ++ Edmunda, rodziców i rodzeństwo
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Za + Joachima Neumana – intencja od pracowników Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Władysławy z okazji 70
urodzin

1.
2.

Za + Jana Andros – intencja od uczestników pogrzebu
Za + Adriana Bronakowskiego – intencja od pracowników
szkoły
Za + Czesława Przerwa i + syna Ryszarda
1. Za ++ rodziców Zarębskich i ich dzieci Genowefę i Jadwigę
2. Za ++ z rodziny Kaczmarczyk
1. Za + Jana Dejnę w 2. rocznicę śmierci
2. Za + Marka Narojczyk w 4. rocznicę śmierci
1. Za + Dariusza Heinich i jego i jego ++ dziadków Mieczysławę i
Stanisława Boraczyńskich
2. Za + Wacławę Jaskólską – intencja od sąsiadów z bloku nr 1
O powołania kapłańskie i zakonne
1. Za + Jana Andros – intencja od mieszkańców z bloku nr 2
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny
1. Za + Janinę Kunowską
2. Za + Teresę Rybak
O Boże błogosławieństwo dla Ernesta i Sophii Kamiński, Fritza,
Elsy, Hildegarda, Erika, Paula Kamiński
Za + Stefana Ozga oraz ++ rodziców z obojga stron
Za + Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich ++ rodziców
Za ++ Helenę i Bogdana Nowoszewskich
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji 65.
urodzin
Za ++ Annę i Jana Choma
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