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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Chrystus uczy modlitwy
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden
z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich
uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do
mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie
dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie
i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto
szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców,
syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda
mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć
źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec
z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

OJCZE NASZ
Dzisiaj w Ewangelii jeden z uczniów prosi Chrystusa: Panie, naucz nas się modlić. Pan Jezus spełnia tę prośbę i wskazuje na Boga jako Ojca. Jeżeli mówimy
do Boga: Ojcze, to nasza modlitwa winna być piękną relacją dziecięcej miłości
do ukochanego Ojca. Modlitwa jako rozmowa – relacja z Bogiem nie może być
tylko formułą czy zlepkiem słów, ale powinna być szczerą, pełną miłości relacją
do Boga. Nasza modlitwa musi być ufna i wytrwała

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Bracia i Siostry
Kontynuujemy nasze rozważania
na temat wiary we współczesnym
świecie. Młode pokolenie ludzi,
które założyło lub zakłada rodziny
oraz ich dzieci wzrasta w poczuciu
że relacje wirtualne można traktować jak rzeczywiste – osobiste
spotkania przy stole, na spacerze
czy zwyczajna rozmowa bez użycia telefonu, komputera czy tabletu. Zatem rodzi się pytanie
o uczestnictwo w życiu Kościoła –
(wspólnoty ludzi ochrzczonych
i wierzących), tych osób, które
większość życia towarzyskiego
prowadzą za pomocą mediów społecznościowych czy telefonu,
a świat wirtualny jest na tyle
ważny, że już trudno im żyć bez
łączności z siecią globalną Internetu? Zapewne zadają sobie pytanie po co chodzić do Kościoła,
skora technologia pozwala zaoszczędzać czas i nie musi się wstawać z kanapy? Czy sakramenty są
więc nadal ważne dla tych, którzy
jeszcze deklarują wiarę w Boga
i Jego obecność w Kościele katolickim? Do tych pytań dochodzą
jeszcze czynniki zewnętrzne takie
jak: - silne ruchy społeczne dyskredytujące Kościół, wiarę i system
wartości chrześcijańskich.
- poczucie fałszywej własnej wolności, która pozwala na realizację

własnej wizji życia z pominięciem
wszelkich zasad etycznych, byleby
tylko zaspokoić pragnienie przyjemności. - moda na apostazję.
Tak urządzony świat kusi do porzucenia wiary… Drodzy Bracia
i Siostry, my jesteśmy na Eucharystii, korzystamy z sakramentów
i dorastamy do tego, aby być
świadkami Chrystusa na ziemi. Ale
sami musimy wiedzieć po co jest
nam potrzebna wiara i wspólnota
Kościoła.
Kościół nie jest jednostką państwową ani przedsiębiorstwem
stworzonym przez człowieka, ale
został powołany do życia przez
samego Chrystusa – naszego Zbawiciela. Bóg Ojciec tak umiłował
świat, że zesłał swojego Syna, aby
nas zbawił. To w Nim człowiek
znajduję pełnię i sens życia. To
w Kościele każdy z nas może nawiązać najgłębsze relacje międzyludzkie, może się wielowymiarowo rozwijać, zniwelować lęk
przed nieznanym, oprzeć się trudnościom życia codziennego, wyzbyć się niepewności jutra, może
łatwiej przyjąć bolesne doświadczenia. To w bliskości sakramentalnej z Chrystusem nasze życie
doczesne spełnia się już na całą
wieczność a nie na chwilę przygodną… Wierzę w Ciebie Boże
żywy w Trójcy Jedyny. Wierzę
w coś objawił Boże, Twe Słowo
mylić nie może. Wasz Proboszcz.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU
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św. Jakub Starszy,
Apostoł
św. Krzysztof, męczennik
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św. Joachim i Anna,
rodzice
Najświętszej Maryi Panny
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św. Innocenty I, papież
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św. Wiktor I, papież
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św. Marta
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św. Piotr Chryzolog,
biskup i doktor Kościoła
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Składamy Bóg zapłać za
ofiary złożone na środki transportu dla
misjonarzy katolickich.
2. Również dziś szczególny dzień modlitwy w intencji ks. Krzysztofa Nitkiewicza naszego Biskupa Ordynariusza
z racji imienin. Ks. Biskupowi i wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa.
3. W tym tygodniu: we wtorek wspomnienie Joachima i Anny – Rodziców

NMP, w piątek wspomnienie św.
Marty, Marii i Łazarza.
4. W sierpniu Kościół zachęca do podejmowania zobowiązań trzeźwościowych w intencji uzależnionych od alkoholu: o uwolnienie z nałogu.
5. Od czwartku przyjmowane są zapisy
do grupy MICHAŁA w kancelarii parafialnej od 17.00 do 20.00 i w sobotę od
10.00 do 12.00. Szczegóły na stronie
internetowej diecezji Sandomierskiej.
6. Podczas ostatniej niedzieli inwestycyjnej zebraliśmy 9.870 zł., w tym indywidualna wpłata od jednej rodziny
w kwocie 3000 zł. Składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
7. Istnieje możliwość zyskana „odpustu
Porcjunkuli” od południa 01.08 do północy 02.08.
8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
– Koło Stalowa Wola organizuje w
każdy piątek w godz. od 14.00 do 16.00
w Klubie „Emka”.- ul. Żwirki i Wigury
6 spotkania pomocowe i informacyjne:
jak rodzić sobie z cukrzycą. Spotkania
prowadzą lekarze specjaliści.
9. Dziękujemy mieszkańcom domów
z ulic: Niezłomnych, Piwnej i Komunalnej za ofiarę na kwiaty i sprzątanie
kościoła. Msza św. w ich intencji jutro
o godz. 18.00. Obecnie prosimy o pomoc mieszkańców bl. 2 przy ul Dmowskiego.
10. W ostatnich dniach Pan powołał do
siebie śp. Irenę Szwajka i śp. Oliwiera
Kwiatkowskiego Polećmy naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu…
11. Wszystkim Parafianom i gościom
życzymy błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE
24 LIPCA 2022 R. – NIEDZIELA
7.00 – za śp. Władysława i Leokadię Pyć, śp.
Mariannę i Antoniego, śp. Ewę i Aleksandra,
śp. Mariannę i Stefana, za śp. Franciszka i
Mieczysława oraz Elżbietę Bednarską i śp.
Jana Kasprzyk
9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 24)
10.30 – za parafian
10.30 – za ofiarodawców
10.30 – za śp. Antoniego i Katarzynę
Oleśkiewicz
12.00 – za śp. Damiana Moskalskiego w 4.
rocz. śmierci
18.00 – za śp. Józefa Gnyp w 22. rocz. śmierci
– od żony z dziećmi

25 LIPCA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę NMP
i opiekę Aniołów Stróżów dla Krzysztofa
w dniu imienin
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 25)
18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla
mieszkańców domków przy ul. Niezłomnych,
Piwnej i Komunalnej
18.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę – od
Grupy Zawierzenia
18.00 – za śp. Marię Luboch w 10. rocz.
śmierci

26 LIPCA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. zmarłych z rodziny Szwajnoków,
Dumów, Tyburskich i Mierzwów
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 26)
18.00 – za śp. Anną Wakuła – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od Wandy
i Józefa Rąpała z rodziną z Dukli

18.00 – za śp. Barbarę Bałuch – od sąsiadów
18.00 – za śp. Wiesławę Markowską – od Akcji
Katolickiej

28 LIPCA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od rodzin
Paduch i Hajto
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 28)
18.00 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę
NMP i opiekę Aniołów Stróżów dla Jacka
w dniu urodzin
18.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od Ewy
i Janusza Czekańskich
18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od syna
Krzysztofa z rodziną

29 LIPCA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. Zofię Polnicką – od uczestników
pogrzebu
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 29)
18.00 – przebłagalna za grzechy przeciwko
Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanej Matce
18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od koleżanek i kolegów z pracy z firmy Andor
18.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od
Ani i Ewy z rodzinami

30 LIPCA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Annę Wakuła – od uczestników
pogrzebu
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 30)
18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od Władysława
i Stanisławy Rąpała z rodziną z Lipownicy
18.00 – za śp. Krystynę Jańczyk – od
uczestników WTR Nadzieja z rodzinami
18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od córki
Grażyny z rodziną

INTENCJA MODLITWY
ZA MIASTO STALOWA WOLA
lipiec: Za dzieci i młodzież.

27 LIPCA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Bożenę Surmacz – od siostry
Jolanty
7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 27)
18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla czcicieli
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;

