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XVII Niedziela Zwykła 31.07.2016r.
Marność dóbr doczesnych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa:
„Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział:
”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą
nad wami?”.
Powiedział też do nich:
”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo
nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest
zależne od jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co
tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«.
I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę
wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata
złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.
Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie,
a nie jest bogaty przed Bogiem.
Łk 12,13-21

Oto słowo Pańskie.
Dzięki Państwa hojności zebraliśmy 1.291 zł.
dla Weroniki Sądej – wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne
Bóg zapłać.
Weronice można jeszcze pomóc dokonując wpłaty na rachunek Fundacji:
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem „Weronika Sądej

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
31.07.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny
01.08.2016r(poniedziałek) - R. Św. Antoniego
02.08.2016r(wtorek)-R. Św. Agaty
03.08.2016r(środa) – R. Św. Cecylii
04.08.2016r(czwartek) – RMB Królowej Polski
05.08.2016r(piątek) – RMB Niepokalane Poczęcie
06.08.2016r(sobota) - R. Św. Faustyny Kowalskiej
07.08.2016r(niedziela) – R. Św. Anny

Miłość jako czynnik wpływający
na świętość małżonków
Kościół katolicki dostrzega w małżeństwie nie tylko formę
wspólnego życia mężczyzny i kobiety, lecz także sakramentalne
źródło uświęcenia i doskonalenia małżonków oraz zrodzonego
przez nich potomstwa, w którym miłość jest integralnym
czynnikiem ich szczęścia i wszechstronnego rozwoju. Małżeństwo przynależy do porządku
naturalnego i nadprzyrodzonego, które prowadzi chrześcijan do świętości. Wierni poprzez
sakrament małżeństwa są powołani do miłości i szczęścia doczesnego oraz wiecznego. Istota
duchowości małżeńskiej wyraża się w ich uczestnictwie w miłości Boga. Życie małżeńskie i
rodzinne jest drogą do świętości, a zatem uczestnictwem w misji Kościoła katolickiego.
Małżeństwo jest darem Bożym, w którym miłość stanowi ważny czynnik prowadzący małżonków
do świętości. Wielką rolę w przezwyciężaniu grzechu i umacnianiu się w miłości ma Sakrament
Najświętszej Eucharystii, który jest źródłem życia i siłą dla wszystkich ludzi. Udział w życiu
sakramentalnym, szczególnie poprzez częste korzystanie z sakramentu pokuty i Eucharystii,
połączone z codzienną modlitwą, kształtuje chrześcijańską postawę małżonków.
Wzorem w życiu małżeńskim i rodzinnym jest Święta Rodzina, gdzie przykładem dla każdej
matki jest Najświętsza Maryja Panna, a dla ojca – Święty Józef Opiekun. Małżeństwo jest obrazem
Mistycznego Ciała Chrystusa oraz cząstką Ludu Bożego. Małżeństwo jest dziełem Boga: Stworzył
więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po
czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili
ziemię i uczynili ją sobie poddaną (...)» (Rdz 1, 27–28a).
Z darem miłości małżeńskiej łączy się duchowość chrześcijańska, która ma charakter
sakramentalny, a pogłębiana jest przez osobisty rozwój wewnętrzny każdej z osób w rodzinie na
drodze cnót. Należy budzić u małżonków radość poprzez zachęcanie ich do przystępowania do
sakramentów świętych oraz korzystanie przez nich z sakramentaliów przeznaczonych do
umocnienia życia całej ich rodziny. Duchowość chrześcijańska, która tak szczególnie jest
widoczna w życiu małżeńskim, jest odpowiedzią człowieka na powołanie Boże do obowiązków
rodzicielskich.
Obowiązkiem jest jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, gdyż temu celowi służy katolickie
świętowanie, a zarazem jest to wyraz wzajemnej miłości. Niepodważalny jest pogląd, że dzień
świąteczny ma duży wpływ na rozwój życia rodzinnego, ponieważ daje okazję do budowania
wspólnoty. Jako dzień modlitwy i wolny od pracy umożliwia poświęcenie więcej czasu
najbliższym i nawiązanie relacji także z dalszą rodziną. Często jest to jedyny dzień, w którym
rodzice i dzieci mogą się razem spotkać, co ma znaczenie integrujące. Dzień świąteczny nie tylko

ma umocnić ich wiarę, a także pogłębić wzajemną miłość małżonków i wszystkich członków
rodziny, umożliwiając dawanie dobrego przykładu miłości w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Zadania, przed którymi stoją rodzice, winny być realizowane przez nich samych, głównie
poprzez własny przykład, ponieważ wszystko to służy rozwojowi życia rodzinnego i trwałości
więzów międzypokoleniowych. Jednakże bez wzajemnej miłości wszystkich osób w rodzinie
trudno budować wspólnotę małżeńsko-rodzinną. Na wszystkich płaszczyznach miłość występuje
jako istotny czynnik scalający życie każdej wspólnoty.
Sprawdzianem posiadania miłości jest postawa troski o każde ludzkie życie od momentu poczęcia
aż do śmierci naturalnej. Z małżeństwem i rodzicielstwem związana jest troska o życie ludzkie.
Jest to objaw dojrzałości i miłości chrześcijańskiej. Obowiązek ten wynika z miłości, jaką obdarzył
Bóg człowieka, dlatego osoby wierzące powinny popierać wszelkie inicjatywy promujące obronę
życia na każdym jego etapie. Wyrazem miłości są inicjatywy służące przeciwstawieniu się
wszystkiemu, co jest szkodliwe w sprawach życia oraz wychowaniu dzieci i młodzieży. Życie
ludzkie jest wielkim darem miłości Boga wobec człowieka.
O. Arkadiusz
Mirosław Czaja OFM

Z ogłoszeń parafialnych
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają finansowo prace
remontowe trwające w naszej parafii.
Dziękujemy parafianom z Os. XXX-lecia nr 5 za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O
przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy parafian z Os. XXX-lecia nr 6
W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: śp. Mieczysław Dąbrowski, Kazimierz Bojko, Paweł Melcer i
Rafał Szarliński.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niecz odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych na cały
nowy tydzień.
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne 31.07-7.08.2016 r.

Za ++ Emilię i Waldemara Sulkowskich
Za + Kazimierza Szczypińskiego
1. Z a +Jana Teller w 3 rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana i Kazimiery
Karasek z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk
Z a+ Adriana Bronakowskiego – intencja od uczestników
pogrzebu
1. Za + Jana Andros – intencja od mieszkańców z bloku nr 2
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Boże dla mamy Heleny z okazji
urodzin.
1. Za + Helenę Kamińską i za ++ Antoninę i Franciszka
2. Za + Eugenię Chojnowską – intencja od Róży Matki Bożej
Królowej Polski
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Igi z okazji 5 rocznicy
urodzin.
1.Za + Irenę Antczak – intencja od uczestników pogrzebu
2.Za + Teresę Lajską w 1. Rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Z a+ Krystynę Drósd
1. Za + Józefa Socha intencja od sąsiadów z ul. Prusa
2. Za + Genowefę – intencja od rodz. Wiśniewskich
O powołania kapłańskie i zakonne
Za + Edmunda w 2 rocznicę śmierci
1. Za ++Iwonę, Bronisławę, Teofila, Zbigniewa, Mariannę, Klarę,
Władysława, Bogumiłę, Tadeusza i Mieczysława
2. Za ++ Teresę, Romualda i Lecha Czerniewskich
1. Za + Krystiana Dębkowskiego
2. Za +Michała Hołowacza – intencja od kolegów z zakładu pracy
SAFILIN
Za ++ Jadwigę i Władysława Hajduczuk oraz syna Kazimierza
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Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki Bożej dla członków Róży
św. Agaty

KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
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Za + o. Eneasza
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