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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 Krl 19, 16b. 19-21; Ga 5, 1. 13-18; Łk 9, 51-62

Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata.
Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał
przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do
pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce.
Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc
to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy,
aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się
i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski. Gdy szli drogą, powiedział ktoś do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”. Do innego
rzekł: „Pójdź za Mną”. Lecz ten odpowiedział: „Panie, pozwól
mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca”. Odrzekł mu:
„Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, ale
pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim
domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ten, kto przyłożył rękę do
pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie
Bożym”.

Ku niebieskiemu Jeruzalem
Znajomość celu wakacyjnych wędrówek pozwala wybrać odpowiednie drogi, środki transportu i ekwipunek, aby do niego
dotrzeć. o ileż bardziej trzeba się więc zatroszczyć, by osiągnąć
najważniejszy cel naszego życiowego wędrowania – ten sam co
drogi Jezusa. W Jerozolimie dopełniła się Jego misja umiłowania
człowieka. Oddał życie, aby każdy mógł osiągnąć niebieskie Jeruzalem. To samo może spotkać i mnie ze strony ludzi, którym
nie podoba się, że zmierzam do domu Ojca. Lęk nie może mnie
jednak sprowadzić z Bożej drogi, odebrać jasności widzenia celu.
Nie należy oglądać się wstecz, lecz trzeba mocno przyłożyć ręce
do tego, co pewnie prowadzi do królestwa Bożego. Codziennie
oddawać swoje życie Chrystusowi i odnawiać myślenie według
Ewangelii. Inaczej zawsze coś będzie przeszkadzać.
Nie ukrywaj przede mną, Panie, swojego oblicza, bym
zawsze w nie wpatrzony wiedział, ku czemu zmierzam.
Oby nie słabło we mnie pragnienie Twojej łaski dostępnej
w sakramentach

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 66, 10.12-14c; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12. 17-20

Jezus wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich
po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich: „Żniwo jest
wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana
żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie! Posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki ani
torby podróżnej, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój; a jeśli nie, wróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Bo
kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu
do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą

was, jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych
i mówcie im: «Nadchodzi już do was królestwo Boże». Gdy
wejdziecie do jakiegoś miasta i nie przyjmą was, wychodząc
na jego ulice, powiedzcie: «Strząsamy wam nawet proch
z waszego miasta, który nam przylgnął do nóg. Wiedzcie
jednak, że nadchodzi już królestwo Boże». Mówię wam, że
w owym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu”. Siedemdziesięciu dwóch uczniów Jezusa powróciło, mówiąc z radością: „Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają”.
Wtedy powiedział do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem wam władzę stąpania po
wężach i skorpionach, i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic
wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się

wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona
są zapisane w niebie”.
Dar Bożego pokoju
Dary, które Jezus wysłużył swoją męką i zmartwychwstaniem,
pozostawił dla dobra wszystkich w swoim Kościele. W nim powołuje tych, którzy mają być zwiastunami Bożego pokoju. Dar
pokoju nie jest ich własnością, lecz skutkiem bycia przez nich posłusznymi narzędziami Bożej łaski. Bo można przekazać innym
to, co się samemu posiada. Każdy dom potrzebuje Bożego pokoju. Nie tylko ten, który się nawiedza, ale i swój własny. Boży pokój
to panowanie Boga, gdzie Jego prawo miłości jest przyjmowa-

ne i realizowane, gdzie jest miłosne posłuszeństwo Jego nauce.
Pokój Boży to nie brak trudności, lecz brak grzechu. To przyjaźń
z Jezusem, który jest naszym pokojem i przebłaganiem. Przyjaźń, która promieniuje na innych i wzbudza w nich tęsknotę za
Bożym pokojem. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój: oni
będą nazwani synami Bożymi. Pokój i dobro!
Panie Jezu, wlewaj nieustannie w moje serce łaskę Twojego pokoju, aby to, że jestem narzędziem Twojej łaski
wobec innych, było wiarygodne. Panie, proszę Cię o Twój
pokój dla wszystkich dziś spotkanych ludzi.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Pwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Łk 10, 25-37

Pewien znawca Prawa wystąpił i zapytał Jezusa podchwytliwie: „Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać
życie wieczne?”. On mu odrzekł: „Co jest napisane w Prawie?
Jak czytasz?”. On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak samego siebie”. Powiedział mu: „Odpowiedziałeś poprawnie. Czyń
tak, a będziesz żył!”. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do
tego, powiedział: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do
Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili
i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą
drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka.
Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go,
ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze,
przechodził obok niego. A gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł
i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził
go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował
się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i powiedział: «Opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci,
gdy będę wracał». Jak sądzisz, który z tych trzech okazał się
bliźnim napadniętego przez bandytów?”. On odpowiedział:
„Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus powiedział do niego: „Idź i ty czyń podobnie”.

Dialog zbawienia
Zbawienie to nie tylko sprawa własna ludzi albo tylko zależna
od Boga. To rzeczywistość, która tworzy się w spotkaniu Bożego
daru z wolną wolą człowieka. To toczący się codziennie dialog
Boga i człowieka na temat zbawienia. Bóg mówi: – Kochaj całym
sercem, kochaj jak siebie samego. Człowiek pyta: – Kogo mam
kochać?. Bóg mówi: – Wszystkich, których spotkasz na swojej
drodze. Wszystkich bez wyjątku, bo chodzi przecież o osiągnięcie zbawienia, a ku temu nie ma innej drogi niż całkowita miłość.
Jezus, który z troską pochyla się nad wszystkimi „wpółumarłymi”,
zachęca dziś na nowo do odpowiedzi czynem. Widząc potrzebę
miłości, należy działać, a nie pytać, czy temu lub tamtemu człowiekowi warto okazać miłosierdzie. Zbawienie to logika Bożej
miłości, która pochyla się nad każdym. On postawił mnie tam,
gdzie jestem, nie po to, abym wzbudzał pytania, lecz był odpowiedzią.
Wdzięczny jestem, Panie Boże, że w swoim Synu obdarzyłeś mnie pełnią swojej miłości. Daj mi odwagę i wytrwałość w jej przyjmowaniu, abym moimi czynami okazywał
ją tym, którzy tego potrzebują.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Rdz 18, 1-10a; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42

Jezus przyszedł do jakiejś wioski. Tam przyjęła Go do swego domu pewna kobieta, imieniem Marta. Miała ona siostrę
o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się
w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: „Panie, nic Cię to
nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Pan jej odpowiedział:
„Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest
potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej
odebrana”.
Ugościć Boga
Dom Marii i Marty jest miejscem, w którym Jezus zawsze odnajduje atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, gościnność we
wszystkich wymiarach. A jednocześnie pozwala obu siostrom
doświadczać, jak ubogacające jest podejmowanie tego Gościa.
Gościnność jest piękną cechą człowieka. Czy jednak zawsze ktoś

przeze mnie goszczony odejdzie ubogacony? Wiele trudu wkładamy, aby zadbać o potrzeby jego ciała. Jezus nie gani gościnności Marty, lecz pokazuje, że człowiek to nie tylko żołądek do
napełnienia. Gościnność to przede wszystkim spotkanie. To dar
czasu, aby przyjąć kogoś ze wszystkimi radościami i problemami, które przynosi. Wysłuchać, doradzić, razem pomilczeć lub
popłakać. A przede wszystkim w centrum postawić Chrystusa,
w Nim wszystko odnaleźć. Czy moja gościnność jest znakiem
wiary dzielonej z innymi?
Pomóż mi, Panie, abym nosił w swoim sercu troskę o Twoją
obecność w drugim człowieku. Niech każdy rodzaj Twojej
obecności będzie doświadczeniem ubogacającym: w słowie Twojej mądrości i służbie miłości braciom.

Boże Ciało, 20.06.2019r.

Św. Tomasz Apostoł: czy na pewno był „niewierny”?
Jego imię brzmi raczej jak przydomek, gdyż po hebrajsku „Thoma” to po
prostu „bliźniak”. Takie rozumienie wydaje się potwierdzać podane przez św.
Jana greckie imię „Didymos”, znaczące to
samo. W Ewangeliach, szczególnie Jana,
jego postać pojawia się na tyle często, że
z grubsza potrafimy określić, jakie cechy
posiadał ten z apostołów.
Co o św. Tomaszu Apostole mówią Ewangelie?
Kiedy niewiele przed męką nasila się poczucie zagrożenia, a Jezus mimo to postanawia iść do Jerozolimy, Tomasz
mówi: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” (J 11,
16). Dobrze rozpoznaje sytuację, ale, podobnie jak większość
pozostałych apostołów, przecenia swoje możliwości dania
świadectwa w tamtym momencie. Z pewnością jednak chce
być gotów na męczeństwo i przynajmniej w tamtej chwili
woli je od odejścia od Mistrza. Podczas Ostatniej Wieczerzy
Pan zapowiada, że odchodzi przygotować miejsce w domu
Ojca, a potem powróci, by zabrać ze sobą uczniów. Mówi wtedy też, że znają drogę, którą On idzie. Tomasz wtedy zauważa,
że uczniowie nie wiedzą, dokąd idzie Jezus, więc jak mogą
znać drogę (zob. J 14, 5). Myśli, podobnie zresztą jak pozostali obecni w Wieczerniku w kategoriach tego, co dosłowne
i namacalne. Będzie potrzebował dużego szoku, aby zmienić
swoje podejście. Następuje on po zmartwychwstaniu. Tomasz
najpierw nie przyjmuje świadectwa pozostałych apostołów,
że widzieli Zmartwychwstałego. Domaga się możliwości dotknięcia Jezusa, nawet więcej – włożenia palców w Jego rany
a dłoni w Jego bok. Prośba dość makabryczna, jednak kiedy
Jezus znów się objawia uczniom, wśród których tym razem
już jest Tomasz, jest gotów pozwolić apostołowi na tę wiwisekcję. Ten jednak od razu odpowiada, wyznając jednocześnie
wiarę: „Pan mój i Bóg mój!” (zob. J 20, 24-29).
Misja Tomasza Apostoła
Według tradycji moc wiary, która zrodziła się w Wieczerniku i została wzmocniona zesłaniem Ducha Świętego, zaprowadziła Tomasza bardzo daleko, bo najpierw do Mezopotamii, a potem aż do Indii. Kiedy w XVI w. dotarli na ten
subkontynent portugalscy misjonarze, ze zdziwieniem odkryli, że są tam już chrześcijanie. Rodowici Indyjczycy, wierzący w Chrystusa, powoływali się na tradycję wywodzącą się

właśnie od św. Tomasza Apostoła. Z jego
misją na tamtym terenie związana jest
piękna legenda o budowie pałacu króla
Gudnafara. Jako że Tomasz był z zawodu
cieślą i budowniczym, król zlecił mu budowę pałacu. Sam odjechał i tylko co jakiś
czas przesyłał potrzebne materiały, kruszce i klejnoty. Jakie było jego zdziwienie,
kiedy w wyznaczonym czasie przyjechał
i okazało się, że na placu budowy nic nie
ma! Wtedy apostoł odparł, że zbudował władcy pałac, ale
żeby go ujrzeć, król musi przejść do innego świata. Tomasz
bowiem wybrał bardzo nowatorski sposób budowy, mianowicie rozdał otrzymywane bogactwa potrzebującym, dodając
do tego Boże słowo i często uzdrowienie od siebie. Gudnafar
oczywiście wpadł we wściekłość i kazał uwięzić Judejczyka.
W tym samym czasie zmarł brat królewski, Gad. Kiedy przyszedł do nieba, zobaczył tam cudownej urody pałac, a aniołowie mu powiedzieli, że rzeczywiście należy on do Gudnafara
i stanowią go dawane przez niego jałmużny. Gad wrócił więc
we śnie do brata i poprosił, czy nie mógłby dostać od niego
tej nieziemskiej (dosłownie i w przenośni) posiadłości. Sen ten
przekonał króla o prawdomówności Tomasza oraz o prawdzie
głoszonej przez niego Ewangelii.
Męczeństwo
Zgodnie z legendami apostoł zginął ok. 72 r. w Ramapuram. Najpierw go torturowano, a potem przebito włóczniami.
Z jego świadectwa i krwi narodził się Kościół malabarski. Do
XVI w. chrześcijanie św. Tomasza mieli kontakt jedynie z Kościołami wschodnimi i nie brali udziału w sporach, jakie dzieliły chrześcijaństwo w basenie Morza Śródziemnego. Ich wiara
karmiła się otrzymaną Ewangelią, sprawowaniem kultu, podtrzymywali sukcesję apostolską i wypracowali własne tradycje
pobożnościowe. Doświadczali prześladowań, stanowiąc w indyjskim społeczeństwie jedynie drobną jego cząstkę o wyraźnie odmiennych normach postępowania. Jak na wspólnotę
założoną przez apostoła o przydomku „Niewierny” okazywali
i nadal okazują wyjątkową żywotność wiary.
W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie),
później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W okresie wakacji, każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św., która jest źródłem
ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Po przyjeździe
do miejsca wypoczynku dowiedzmy się, gdzie jest świątynia
i o której godzinie są Msze święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter
szczególnego świadectwa.
2. W okresie wakacji, w tygodniu jest jedna Msza św. o godz.
18.00; okazja do spowiedzi 15 min. przed Mszą św. Kancela-

ria parafialna czynna od poniedziałku do piątku pół godziny
po Mszy św. (od godz. 18.30 do 19.00). Od niedzieli, 7 lipca, porządek Mszy św. w niedziele: godz. 9.00, 12.00 i 18.00;
w okresie wakacji nie ma Mszy św. o godz. 10.30; Msza św.
w sobotę o godz. 18.00 jest liturgią niedzielną.
3. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa. W czwartek po Mszy
św. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
4. W czasie wakacji sakrament chrztu będzie udzielany

w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.
W czwartą niedzielę miesiąca Msza św. o godz. 12.00 z błogosławieństwem dzieci na roczek. Zgłoszenia w kancelarii
parafialnej. W piątek, 19 lipca, po Mszy św. o godz. 18.00
w salce odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych.
W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni,
którzy będą pełnili tę zaszczytną funkcję w innej parafii,
po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające
udział.
5. Pierwszy czwartek miesiąca, 4 lipca, dzień dziękczynienia za dar Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji modlimy się
o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o godz.
18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00, zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
6. W pierwszy piątek miesiąca, 5 lipca, pragniemy wypełnić
prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 17.00. Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem
w pierwszy piątek miesiąca.
7. W sobotę, 6 lipca, święto patronalne Apostolstwa Chorych, Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. W tym dniu, 54.
Ogólnopolska Pielgrzymka Chorych na Jasną Górę. Pielgrzymkę poprowadzi bp Andrzej Przybylski. Rozpoczęcie
pielgrzymki w bazylice jasnogórskiej o godz. 9.30, Eucharystia o 11.00, zakończenie ok. 16.30.
8. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 lipca czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność, o godz. 17.00, nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi.
9. W niedzielę, 7 lipca, pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy
św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
10. We wtorek, 16 lipca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy składać karteczki z prośbami i podziękowaniami.
11. W trzecią niedzielę miesiąca, 21 lipca, ofiary składane
na tacę przeznaczone są na prace przy naszym kościele. Bóg
zapłać.
12. W poniedziałek, 22 lipca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Rity z Cascia,
orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z intencjami.
13. Z racji wspomnienia św. Krzysztofa (25 lipca), patrona
kierowców i podróżujących, w niedzielę, 21 lipca, po każdej
Mszy św. pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy
się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Zachęcamy do
pobłogosławienia nowych pojazdów i do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży.
14. Wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że
nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga. Modlimy się
o szczęśliwe i bezpieczne dni odpoczynku dla dzieci i młodzieży.
15. Zbliża się czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej

Pani, prosimy o zgłoszenia w kancelarii parafialnej. Bliższe
informacje na tablicy informacyjnej.
16. Wydział Duszpasterstwa Rodzin organizuje Diecezjalne
Jubileusze Małżeńskie. W tym roku odbędą się one 19 października (sobota) o godz. 10.00 w bazylice NMP Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej. Ksiądz Biskup pragnie zaprosić imiennie do udziału w uroczystości małżonków, którzy w 2019 r.
obchodzą 25. oraz 50. rocznicę zawarcia sakramentu. Serdeczna prośba do Jubilatów o zgłoszenie swoich danych
w kancelarii parafialnej.
17. Ogłoszenia duszpasterskie a także intencje mszalne
można sprawdzić na stronie internetowej naszej parafii:
www.nmp-kp.pl.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W środę, 3 lipca, św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos,
o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii;
• W sobotę, 6 lipca, bł. Maria Teresa Ledóchowska (18631922), dziewica, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek św. Piotra Klawera, zasłużona w walce z niewolnictwem w Afryce zyskała mino „Matki Afryki”;
• W poniedziałek, 8 lipca, św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,
• W czwartek, 11 lipca, św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte
Cassino, patron Europy;
• W piątek, 12 lipca, św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (9741009), niemiecki biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik;
• W sobotę, 13 lipca, święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI
w.), polscy asceci, pustelnicy;
• W poniedziałek, 15 lipca, św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka;
• We wtorek, 16 lipca, Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów;
• W poniedziałek, 22 lipca, św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, orędowniczka osób kuszonych;
• We wtorek, 23 lipca, św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy;
• W środę, 24 lipca, św. Kinga (1234-1292), polska księżna,
a następnie klaryska w Starym Sączu;
• W czwartek, 25 lipca, św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów, patron Hiszpanii;
• W piątek, 26 lipca, święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: czerwiec 2019
1. Jakub Denkiewicz
2. Aleksandra Bożena Gerszyńska
3. Jeremiasz Antoni Jarzębiński
4. Pola Łucja Kubicka
5. Dominik Śwircz
ZMARLI: czerwiec 2019
1. Andrzej Baltyn
2. Jakub Królicki
3. Ryszard Mehal
4. Tadeusz Wróblewski

5 INTENCJE MSZALNE
XIII Niedziela Zwykła 30.06.
9.00.		 O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie
			 i opiekę Matki Bożej dla Anny
10.30.		 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski oraz
			 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rocznicę
			 urodzin
12.00. † Halinę Balcerzak i zmarłych z rodziny Józefaciuk
18.00. † Arkadiusza Górskiego, od córki Agnieszki z rodziną
Poniedziałek 01.07.
18.00. † Mariannę, Jana Podsiadło
Wtorek 02.07.
18.00. † Honoratę Gałka; Feliksa Komnatę
Środa 03.07. Święto św. Tomasza Apostoła
18.00. † Ryszarda Mehal, od uczestników pogrzebu
Czwartek 04.07.
18.00. † Władysławę, Bolesława, Bogusława Widawskich,
			 od córki, zięcia, synowej i wnucząt
Piątek 05.07.
18:00. † Bogusława Kurzydło, od sąsiadów
Sobota 06.07. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18:00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

Wtorek 16.07. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
18.00. 1) Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, od Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Środa 17.07.
18.00. † Jakuba Królickiego, od uczestników pogrzebu
Czwartek 18.07.
18.00. † Jerzego Sebastianiuka, od Suwałów
Piątek 19.07.
18:00. † Czesławę Natkańską, od męża Jana, synów Andrzeja
			 i Grzegorza z rodzinami
Sobota 20.07.
16:00.		 Ślub: Marek Dziub i Anna Fietko
18:00. † Krystynę, Feliksa Latkowskich

!

XVI Niedziela Zwykła 21.07.
9.00. † Irenę Wiśniewską; Marię Traczyk
12.00.		 Chrzty: Hanna Blaut
18.00. † Feliksę, Stanisława, Sławomira, Marię, Stanisława
			 Słupik
Poniedziałek 22.07. Święto św. Marii Magdaleny
18.00. † Andrzej Baltyn, od uczestników pogrzebu
Wtorek 23.07. Święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki
Europy
18.00. † Jakuba Królickiego, od sąsiadów
Środa 24.07. Św. Kingi
18.00.		 W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
Czwartek 25.07. Święto św. Jakuba Apostoła
18.00. † Stanisława, Annę, Władysława, Tadeusza, Stanisława
			 Lenart; Wiesława Wojtyło
Piątek 26.07. Świętych Joachima i Anny
18:00. † Kazimierza, Mariannę Wardyńskich; Piotra,
			 Katarzynę Boroń, od wnuczki
Sobota 27.07.
18:00.		 O Boże błogosławieństwo dla Ingi i Ryszarda w 60. r.
			 ślubu, od syna z rodziną

XIV Niedziela Zwykła 07.07.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej oraz dary Ducha św. dla Karoliny w 16. r.
			 urodzin
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 08.07. Św. Jana z Dukli
18.00. † Tadeusza Wróblewskiego, od sasiadów
Wtorek 09.07.
18.00. † Józefę Szul z racji 6. r. śmierci, od męża z dziećmi
Środa 10.07.
18.00. † Katarzynę Majewską
Czwartek 11.07. Święto św. Benedykta z Nursj
18.00. † Zenona Grzejdziak, od uczestników pogrzebu
Piątek 12.07. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18:00. † Bronisławę Pietrasik
Sobota 13.07. Świętych Pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta
18:00. † Stanisława Firmanty w 1. r. śmierci
!

XV Niedziela Zwykła 14.07.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny
12.00.		 Za parafian
18.00. † Juliannę, Mieczysława, Juliana, Krzysztofa Drab;
			 Jerzego Kulpa
Poniedziałek 15.07. Św. Bonawentury
18.00. † Teklę, Mieczysława Włastow

!

!

XVII Niedziela Zwykła 28.07.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla dzieci, wnuków i prawnuków
12.00.		 Roczki:
18.00. † Agnieszkę Guśtak w 2. r. śmierci

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9 tel.: (32) 268 89 15 tel. kom. 508 580 897
numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556
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·

· www.nmp-kp.pl,

