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XVIII Niedziela Zwykła - 31 lipca 2022 r.
EWANGELIA (Łk 12, 13-21) Marność dóbr doczesnych
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego
w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w
sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a
pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, 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, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

Medytacja nad Słowem Bożym
"Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?".
Mówią, że trumna nie ma kieszeni. To prawda, że biedny po śmierci nic nie zostawi, zaś bogaty niczego ze
sobą nie zabierze. Stąd dzisiejsza Ewangelia wzywa do harmonii. Dbaj o życie doczesne i mądrze z niego korzystaj,
ale pamiętaj, że jest wieczność.
Słowa tej perykopy mogą zaskakiwać szczególnie teraz. Jesteśmy w samym centrum wakacji. Wielu z nas
korzysta z uroków urlopu. Wypoczywamy w przepięknych sceneriach. To ważne, aby dbać o swój odpoczynek,
ale Bóg nawet w tych okolicznościach delikatnie przypomina o tym, co najważniejsze.
Pamiętaj, że ta Ewangelia wynika z troski, jaką Bóg Cię darzy. On nie chce zakłócać Twojego wypoczynku.
Te na pozór szorstkie słowa mają przypomnieć Ci, że świat jest ulotny. Każdy kto pokłada całą swą ufność w
bogactwach, ten prędzej czy później bardzo się rozczaruje.
Pomyśl dzisiaj o swoich „bogactwach”. Zastanów się, czy nie przysłaniają Ci Boga i drugiego człowieka?
ks. Kamil Dąbrowski

Dzień

Godz.

30.07.2022
Sobota

1700

+ Zofia Krzywańska, Władysław Czerniejewski

800

+ Maria (52 r. śm.), Helena, Stefania, Andrzej Leśni, Czesława, Ignacy, Zdzisław Piątek

1000

+ Sławomir Gawron

1200

+ Władysław Małolepszy

1700

+ Apolonia, Sylwester, Józef Maciej Bergmann

800

+ Wanda Michałowska

1700

+ Gertruda, Janina, Leon Stępczyński i zm. z rodziny Kanke

800

+ Norbert Ignaszak

1700

1) + Maria, Jan Stacheccy
2) + Urszula Tomczak

700

W int. Pielgrzymka Rowerowa

800

W int. Parafian

1700

+ zmarłych z rodziny Liske i Basińskich

800

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

1700

+ Zdzisław Tomczak

800

1700

+ Jacek Parliński
Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Matki Bożej dla Kingi i Huberta
W podziękowaniu za otrzymane laski Boże i z prośbą o kolejne łaski oraz zdrowie dla
całej rodziny Nowaków
+ Jarosław Bąkowski (2 r. śm.), Helena, Kazimierz, Leszek Różańscy

800

Z podziękowaniem Panu Bogu za 40 lat małżeństwa
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Środa
04.08.2022
Czwartek
05.08.2022
Piątek
06.08.2022
Sobota
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Zwykła

1745
800

1000
1200
1700

Intencja

1) + Ilona Siódmiak (4 r. śm.), Marianna, Stanisław Siódmiak, Alfonsa Mikołajczak
2) w int. Marty i Róży z okazji urodzin o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
1) + Stanisława Soińska
2) + Jarosław Rożek
Chrzest: Sophia Waliszewska, Emilia Łapka, Lena Niedzielska, Tymon Ławnik
+ Weronika, Sebastian Cisło i zmarłych z rodziny

Modlitwa duchowych pielgrzymów
Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem
z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku.
Ten dzisiejszy dzień ofiaruje w intencji … (tutaj należy wzbudzić w sobie konkretną intencję). Oddaje Ci,
Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo,
bądź przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia. Ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać wieź z Jezusem, a kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź
bezpiecznie do domu naszego Ojca. Amen.
Pani Jasnogórska, prowadź nas.
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Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia dzisiaj
wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z
Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie.
Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie
w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.
Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Odpust można
zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek
parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświecającej,
Komunia Święta, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.
W środę, 3 sierpnia br. o godz. 7.00 rozpoczniemy pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę, gdzie dotrzemy 5
sierpnia w godzinach południowych. Na powitanie udaje się grupa autokarowa, która wyruszy spod kościoła w
piątek 5 sierpnia br. o godz. 6.00. Pamiętajmy w modlitwach o naszych pielgrzymach, którzy zaniosą do tronu
Matki Bożej Jasnogórskiej nasze wszystkie intencje.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek (okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu) i pierwsza sobota miesiąca. W piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornej mszy św., a w sobotę o 7.15 nabożeństwo pierwszosobotnie. Pamiętajmy, szczególnie w pierwszy czwartek miesiąca, że takich będziemy mieli kapłanów, o jakich będziemy się modlili
i jakich będziemy wspierali modlitwą.
Jak co roku, 5 sierpnia, w porze obiadowej przybędą pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej. Prosimy o ofiary na obiad dla nich. Za okazane serce bardzo dziękujemy.
W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie zanotowane na
kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglądania na wieki Boskiego Oblicza.
Bardzo serdecznie zapraszamy na Koncert Krystiana Kleja i Sary Powaga, który odbędzie się w naszym kościele
w przyszłą niedzielę 7 sierpnia 2022 r. o godz. 15.30. Koncert dedykowany jest ks. Arcybiskupowi Henrykowi
Muszyńskiemu z okazji 30. rocznicy ingresu na stolicę prymasowską w Gnieźnie. W programie utwory kompozytorów różnych epok inspirowane kultem Matki Bożej w roku peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w naszej Archidiecezji.
Wspólnota Żywego Różańca modli się w tym miesiącu o trzeźwość narodu.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, - czwartek, 4
sierpnia – Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, patron proboszczów.
Kiedy w czasie wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klasztory, pamiętajmy o godnym stroju, by w
ten sposób dać świadectwo szacunku dla miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code dla
nazwania pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code obowiązuje także w kościele, a jego
podstawą jest godność miejsca, do którego wchodzimy.
W czasie letnich wędrówek po ojczyźnie często dostrzegamy tych, dla których jest to okres wytężonej pracy na
przykład na roli, na różnych budowach. Módlmy się, żeby w tym czasie Bóg szczególnie błogosławił im w pracy.
W biurze parafialnym dostępny jest już kalendarz intencji na rok 2023.
Zapraszamy na nabożeństwa stałe w naszej parafii: ku czci św. Michała Archanioła we wtorek po Mszy św. o
godz. 8.00, w środę rano litania do św. Józefa, a wieczorem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 16.30 różaniec w int. powołań kapłańskich. Pamiętajmy także, aby wstąpić na chwilę rozmowy z Jezusem czekającym na nas w tabernakulum, kiedy będziemy przechodzić obok kościoła.
Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem za ofiary na rzecz utrzymania parafii. Bóg zapłać. Numer konta bankowego: 13 1600 1462 1877 3875 3000 0003.
Niech Bóg, który lituje się i przebacza, wprowadzi naszych bliskich zmarłych do prawdziwej ojczyzny i obdarzy
szczęściem bez końca. Wieczny odpoczynek….
Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i Sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający się tydzień życzę błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

