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XIX Niedziela Zwykła 07.08.2016r.
Gotowość na przyjście Pana
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu
dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy,
które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól
nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do
ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć,
gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a
obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy
Piotr zapytał:
«Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan
ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy
ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu:
Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać
się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie
zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał
wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma
wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma
małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie;
a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».
Łk 12,32-48

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
07.08.2016r(niedziela) – R. Św. Anny
08.08.2016r(poniedziałek)–RMB Nieustającej Pomocy
09.08.2016r(wtorek) – R. Św. Elżbiety 10.08.2016r(środa) – R. Św. Magdaleny
11.08.2016r(czwartek) - R. Św. Antoniego
12.08.2016r(piątek)-R. Św. Agaty
13.08.2016r(sobota) 7.30 – R. Św. Cecylii
8.30 – RMB Królowej Polski
17.30 – RMB Niepokalane Poczęcie
14.08.2016r(niedziela) - R. Św. Faustyny Kowalskiej

11 września 2016 r.
Serdecznie zapraszamy na

Franciszkański Festyn Rodzinny

Przybywajcie całymi rodzinami, abyśmy mogli razem w duchu św. Franciszka z Asyżu poczuć,
że jesteśmy jedną RODZINĄ.

11:00

Uroczysta Msza Święta
14:00 Festyn rodzinny w ogrodach klasztornych

ATRAKCJE:
 Iluzjoniści: Stanisław Czaja „Oriano”,, Joanna i Paweł Czaja „Duo Paulo” - laureaci wielu
międzynarodowych konkursów.
 Zespoły: Pace Bene oraz Marcin Stachura i Małgorzata Mróz
 Wyprzedaż garażowa
 Gry i zabawy dla dzieci
 Poczęstunek SOŁECTW

Zebrane ofiary zasilą fundusz remontowy kościołów i klasztoru

Sierpień miesiącem trzeźwości
„Nie wolno Ci niszczyć siebie,
bo nie żyjesz tylko dla siebie”
Św. Jan Paweł II

Wyjazd młodzieży Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego w Miłakowie na
Światowe Dni Młodzieży, Kraków – Brzegi 2016
Doskonale pamiętamy chwile, kiedy odliczaliśmy dni, oczekując na wyjazd do
Krakowa, a teraz nie możemy uwierzyć, że Dni Młodzieży już za nami… I chociaż brakuje
słów i miejsca, żeby opowiedzieć o wszystkim, co przeżyliśmy, pragniemy podzielić się naszymi wrażeniami
i skromnie nakreślić ten piękny czas, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
28 lipca, chwilę przed północą, pod opieką o. Leona
Barczaka OFM
wyruszyliśmy w drogę, na spotkanie z papieżem Franciszkiem
i młodzieżą z
całego świata. W autokarze dołączyliśmy do grupy
pielgrzymów
z Olsztyna, którymi opiekował się o. Justyn Berus OFM. Długą
podróż
umilaliśmy sobie śpiewem (trzeba było dobrze opanować
Hymn ŚDM) ,
modlitwą, żartami i snem .
Piątkowy poranek przywitał nas zmieniającym się
krajobrazem góry i doliny za oknem zwiastowały, że niedługo będziemy na
miejscu.
Miejsce naszego zakwaterowania – Raba Niżna - przerosło nasze oczekiwania. Piękne widoki i wspaniali
ludzie, z których uprzejmości mieliśmy okazję korzystać, uczyniły ten czas niezapomnianym. Domy i serca
naszych Gospodarzy były dla nas cały czas otwarte – poznaliśmy od podszewki góralską gościnność .
Pobyt w Rabie to czas radości, zabawy (Ojcowie próbowali nawet swoich sił w góralskich tańcach – mamy
dowody!) i integracji, ale przede wszystkim czas modlitwy, Eucharystii, rozważania Męki Pańskiej i słów
Ojca Świętego. Wspólnie z pielgrzymami z Lublina przygotowywaliśmy serca, na jak najlepsze zrozumienie
tego, w czym, z woli Pana, było nam dane uczestniczyć.
W sobotni poranek wyruszyliśmy do Krakowa.
Fantastyczna
atmosfera, która panowała na
ulicach,
udzielała
się
wszystkim.
Kolorowych,
tańczących,
śpiewających
i
modlących się
pielgrzymów z wielu krajów i
kontynentów
można było dostrzec wszędzie.
Grupy
serdecznie się pozdrawiały. Duch
Boży
wypełniał radością serca ludzi,
którzy
spacerowali ulicami i zaułkami tego pięknego miasta. My również chwaliliśmy
Pana pieśnią na ustach, umilając podróże pasażerom komunikacji miejskiej .
Korzystając z okazji, że jesteśmy tak blisko, postanowiliśmy udać się do Sanktuarium Pasyjno –
Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Była to dla nas chwila oddechu i wyciszenia. Podczas Adoracji
Najświętszego Sakramentu i Cudownego Obrazu Maryi Kalwaryjskiej każdy mógł powierzyć swoje sprawy
Panu za wstawiennictwem Jego Matki. Uczciliśmy także relikwie św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II ,
który jako papież odwiedził kalwarię dwa razy. Pokój, w którym odpoczywał,
a który mieliśmy okazję zobaczyć, jest kolejnym dowodem potwierdzającym
skromność naszego Rodaka.
Pełni wrażeń wróciliśmy do naszych Gospodarzy, którzy powitali
nas, jak zwykle, suto zastawionymi stołami. Nabraliśmy sił przed dalszym
pielgrzymowaniem – tych fizycznych, ale także duchowych, dzięki
uczestnictwu w Eucharystii i czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem,
łącząc się tym samym z Ojcem Świętym i młodzieżą czuwającą w Brzegach.
O 2:00 nad ranem wyruszyliśmy na pola Campusu Misericordiae – miejsca spotkania papieża
Franciszka z młodymi. Długi odcinek trasy musieliśmy przejść pieszo, jednak niosła nas, jak na skrzydłach,
świadomość tego, w czym za chwilę mieliśmy uczestniczyć. Razem z nami, w stronę campusu podążały setki
pielgrzymów.
Słońce wschodziło i dzień się budził, gdy dotarliśmy na miejsce. Naszym
oczom ukazał się niesamowity widok – tysiące
(jak się później okazało ponad dwa miliony)
ludzi z całego świata, czuwających w jednym
miejscu, oczekujących na najważniejszy punkt
wizyty papieskiej –Mszę Posłania. Nieopisane
emocje towarzyszyły temu wydarzeniu.
Poczuliśmy, że wszyscy jesteśmy dziećmi
jednego Boga i nie dzielą nas żadne granice. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy
homilii Ojca Świętego – każdy chłonął Jego słowa i starał się jak najwięcej z nich odnieść do siebie. Podczas
Komunii Świętej, ten sam Chrystus przyszedł do serc rzeszy ludzi i połączył nas w jedną rodzinę.

Żegnając się z tym wyjątkowym miejscem, dziękując Panu za ten wielki czas łaski, mogliśmy wspólnie z
tysiącami pielgrzymów odśpiewać hymn ŚDM „Błogosławieni miłosierni” – niesamowite uczucie.
Droga powrotna okazała się dla nas prawdziwym wyzwaniem. Poczuliśmy trudy pielgrzymowania,
które zrekompensował nam bliski przejazd kolumny papieskiej – niektórym szczęściarzom udało się nawet
zatrzymać na sobie wzrok i uśmiech papieża Franciszka.  Na trzygodzinny marsz w ponad
trzydziestostopniowym upale, Pan również miał rozwiązanie – schłodził nas deszczem… nad Krakowem
przeszła burza. Wreszcie niezastąpiony ojciec Leon mobilizował nas kilkakrotnie - co 5 km - słowami: „Już
niedaleko!” 
Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas! Dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasz
wyjazd był możliwy - za każde wsparcie, zarówno materialne, jak i duchowe. Zapewniamy, że
pamiętamy o Was w modlitwie!
To nie koniec naszej pielgrzymki… Pogłębiliśmy naszą wiarę, umocniliśmy się słowem Ojca
Świętego, a teraz postaramy się wprowadzić je w czyn!
Podsumowaniem naszej relacji z wyjazdu i wszystkich emocji, jakie nam towarzyszyły niech będą
słowa samego papieża Franciszka, skierowane do nas podczas modlitwy Anioł Pański:
„Napełniliście Kraków entuzjazmem waszej wiary, który udziela się innym. Święty Jan Paweł II
radował się z nieba, i pomoże wam zanieść wszędzie radość Ewangelii. W tych dniach przeżyliśmy piękno
powszechnego braterstwa w Chrystusie, który jest centrum i nadzieją naszego życia. Słyszeliśmy Jego głos, głos
Dobrego Pasterza, żyjącego pośród nas. On mówił do serca każdego z was: odnowił was swoją miłością,
pozwolił wam odczuć światło Jego przebaczenia, moc Jego łaski. Pozwolił wam doświadczać rzeczywistości
modlitwy. To było duchowe „dotlenienie”, abyście mogli żyć i postępować w miłosierdziu, kiedy powrócicie do
swoich krajów i do swoich wspólnot.”
Brzegi, 31 lipca 2016 r.

Relacja: Joanna Horyd

Ogłoszenia parafialne na XIX Niedzielę zwykłą – 7.08.2016 r.
Nabożeństwa w naszej parafii:
We wtorki – ku czci św. Antoniego
W środy- do Matki Bożej nieustającej pomocy
W czwartki – ku czci św. Franciszka
odprawiane są po porannych Mszach św.
Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w
każdą niedzielę o 10:30
Dzisiaj przypada I Niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Oddania Rodzaju
Ludzkiego. Po Mszy św. o godz. 9:00 wymiana Tajemnic Różańcowych.
W sobotę przypada 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski.
o godz. 7.30 I część Różańca św., o godz. 8.00 poranna Msza św.
po Mszy św. II część Różańca św.
o godz. 17.30 III część Różańca św., o godz. 18.00 wieczorna Msza św.
od godz. 20.00 do 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Przypominamy o terminowym regulowaniu zamówionych intencji mszalnych, na
dwa tygodnie przed ustalonym terminem. Niedotrzymanie tego terminu uważamy za
rezygnację z rezerwacji.
Okazja do spowiedzi św. jest codziennie 20 minut przed każdą Mszą św.
Dziękujemy parafianom z Os. XXX-lecia nr 6 za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy parafian z Os.
XXX-lecia nr 7
Zachęcamy parafian do nabywania prasy katolickiej; Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł
oraz biuletynu parafialnego - ofiara dobrowolna.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask
Bożych od Jezusa Miłosiernego.

OO. Franciszkanie

Dzień

Godz
7:30

Niedziela
07.08.2016

9:00

11:00
18:00

8:00

Poniedziałek

08.08.2016
18:00

Wtorek
09.08.2016

8:00
18:00

Środa
10.08.2016

8:00

Intencje Mszalne 7-14.08.2016 r.
Za + Kazimierza Kalinowskiego w 17. rocznicę śmierci
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki Bożej dla członków Róży
św. Agaty ich rodzin.
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
Za + o. Eneasza
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Jana z okazji
35. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo Boże dla ich dzieci.
1. Za + Aleksandra w 10. rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Niny Uszyńskiej z
okazji 70 urodzin – intencja od dzieci.
1. Za ++ Henrykę i Józefa oraz ich rodziców
2. Za + Eugenię Chojnowską – intencja od rodziny Morawskich.
Za + Stanisława Brzuziewskiego
1. Za ++ Leszka, Genowefę i Władysława
2. Za + Eugenię Chojnowską – intencja od Koleżanek

18:00

Za + Michała Hołowacz od członków Róży M B Niepokalanego Poczęcia
Czwartek
11.08.2016

8:00

18:00
8:00

Piątek
12.08.2016

18:00

8:00

Sobota
13.08.2016

18:00

7:30

Niedziela
14.08.2016

1.W intencji mieszkańców ul. Mazowieckiej
2. FZŚ
Za ++ Marię i Romana Niedźwiadek
1. Za ++ Bazylego, Piotra i Grzegorza
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Agaty i Madzi z okazji
urodzin.
Za + Wiesława w 10. rocznicę śmierci i jego córkę Bożenę w 35. rocznicę
śmierci
Za + Mieczysława Dąbrowskiego o życie wieczne – intencja od brata
Jana z rodziną.
1. Za ++ Mariannę, Stanisława, Władysława, Janinę i ++ z rodziny Pacek
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Nadii i Róży i ich rodziców
oraz córkę Annę.

9:00
11:00

Za + Natalię i ++ z rodziny Wardów i Karasków KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY

18:00

Za + Czesława Grygiel w 4. rocznicę śmierci
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