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Dzisiejsze wspomnienie:
Święto św. Marii Magdaleny

Ogłoszenia:
Z kalendarza liturgicznego
Dziś przypada święto św. Marii Magdaleny.
Jutro święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
We wtorek wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
W środę święto św. Jakuba, apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa.
We czwartek wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Marty, siostry Łazarza i Marii.
Dziś o 1530 wypominki i różaniec.
Dziś po Mszach św. poświęcenie pojazdów. Złożone przy tej okazji ofiary zostaną przekazane międzynarodowej organizacji MIVA pomagającej misjonarzom w zakupie środków
transportu.
Bóg zapłać 1 Róży Kobiet z Półwsi za złożoną ofiarę całoroczną.
Bóg zapłać rodzinom z Ryczowa Górnego za ubranie kościoła. Na przyszłą niedzielę prosimy o to kolejne rodziny z ul. Jana Pawła II, numery parzyste 62-92, nieparzyste 89-135 oraz z
ul. Dębowej, Białej i Stromej.
Pan Jezus przypomina swoim uczniom o obowiązku odpoczynku po pracy. Gdy jednak wielki tłum znowu gromadzi się przy nich, Jezus od razu zaczyna nauczać. Odpoczynek jest konieczny
do nabrania sił do dalszej pracy.

Katecheza:
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzeki do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco." Tak wielu
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać (Mk 6,30-34).

Zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast

Cena popularności jest wysoka. Tłumy łamią bariery domu, intymności, nie baczą na zmęczenie, stan zdrowia, godziny odpoczynku.
Dziś dochodzą obiektywy aparatów fotograficznych, kamery, mikrofony. Tak jasno to widać w czasie pielgrzymek Papieża. Jezus karmił ten ciekawski tłum, nie bacząc na zmęczenie.

Szacunek dla odpoczynku drugiego człowieka jest znakiem prawdziwej miłości.

ks. E. Staniek

Intencje mszalne:
poniedziałek
2018-07-23

06:30
+ Magdalenę i Józefa Ciemierów oraz ich rodziców
18:00
+ Jana Zalewskiego, Marię żonę w rocznicę śmierci

wtorek
2018-07-24

06:30
+ Józefę Wawro, Tadeusza męża w 4 rocznicę śmierci
18:00
+ Marię Kubas w rocznicę śmierci

środa
2018-07-25

06:30
+ Zofię Gawęda, Jana męża, Jana i Andrzeja synów
18:00
+ Antoniego Kozła, Marię żonę oraz ich synów z żonami

czwartek
2018-07-26

06:30
+ Annę Kozioł
18:00
1. + Stefana Szweda i jego rodziców 2. + Antoniego Kozła, Marię żonę, Władysława syna, Stanisławę żonę, Fryderyka syna, Marię żonę

piątek
2018-07-27

06:30
+ Jana Monicę w 13 rocznicę śmierci, Andrzeja syna i jego rodziców
18:00
1. Zbiorowa za zmarłych 2. O zdrowie w rodzinie

sobota
2018-07-28

06:30
1. + Józefa Skrzyńskiego, Stanisławę żonę, Władysławę Skrzyńską, Bronisława Koska 2. + Janinę Brania w 30 dniu po śmierci
18:00
+ s. Lucynę Mruczek w 3 rocznicę śmierci i jej rodziców
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niedziela
2018-07-29

07:00
+ Józefa Kajfasza, Marię żonę
09:00
W intencji parafian
11:00
+ Władysława Piętaka w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców - Jana i Michalinę
16:00
+ Daniela Kotulę
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