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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Gromadzić skarby przed Bogiem
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».

STRZEŻCIE SIĘ CHCIWOŚCI
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przestrzega przed pokusą chciwości:
„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma
w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia”. Ewangelicznym
„głupcem” jest każdy, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty
u Boga. Jaki jest mój stosunek do posiadanych przeze mnie dóbr?
W czym dzisiaj czuję się bogaty u Boga?

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Bracia i Siostry
Dlaczego warto zostać w Kościele?
Wiele razy zadajemy sobie to pytanie. Odpowiedź nie jest taka oczywista. Świat, który tak bardzo nas
zajmuje i zabiera czas, uwagę i zaangażowanie, wydaje się zwyciężać
w walce o człowieka. Wydaje się że
zapanował nad nami GRZECH
SWIATA. Co to jest grzech, raczej
wszyscy wiemy. Czym jest grzech
świata spróbuję wyjaśnić: „grzech
świata”, najprościej pisząc, to nic
innego jak nasz brak wiary, nasza
niewiara. To odrzucenie wiary w Jezusa, którego ukrzyżowano i który
zmartwychwstał. To świadome opowiedzenie się przeciw Chrystusowi.
Grzech to niewiara, świat zaś to rzeczywistość wykreowana przez człowieka, w której nie ma miejsca na
Pana Boga. Oczywiście, można by
na ten temat napisać o wiele więcej,
niemniej jednak, najkrócej rzecz ujmując, tak należy rozumieć zwrot
„grzech świata” – całkowite pogrążenie w tym co światowe, zewnętrze, tymczasowe, przygodne bez
odniesienia się do Boga Stwóry,
Jego Syna a naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. Codzienne obowiązki, ciężka
praca, telewizja i internet zajmują
tak wiele czasu, że praktycznie na
Boga nie ma czasu. Wielu z nas powoli, dzień po dniu pogrąża się

w tym co doczesne, bez zdolności
do refleksji i wejścia w głęboką relacje z Jezusem. Po prostu ulegamy
grzechowi świata nawet o tym nie
wiedząc. Wielu naszych przyjaciół,
znajomych, członków rodziny i to
najbliższej, wiarę zaczyna traktować jak tradycję, zwyczaj, zewnętrzny znak, czynność społeczną
– tak wszyscy robią – począwszy od
chrztu a skończywszy na pogrzebie… Istotne zatem pozostaje pytanie: gdzie w moim życiu jest Jezus
Chrystus? Czy wiara i trwanie we
wspólnocie Kościoła przekłada się
na codzienne życie?
- Modlitwa – czas, przestrzeń,
słowa, uczucia i wola oddane Bogu
codziennie rano i wieczorem.
- Rozmodlenie – czas i słowa oddane w każdej chwili życia pośród
codziennych czynności samemu
Bogu.
- Akty strzeliste – krótkie biblijne
zdania, modlitwa powtarzania aktów wiary, nadziei, miłości i żalu.
Jeżeli chcesz zostać w Kościele bardzo blisko Jezusa, zacznij już teraz,
zacznij dziś spotkanie z Bogiem.
Nie czekaj módl się codziennie,
módl się zawsze! Wszystko przeminie, moda, pandemia, starach,
wojna, wszystko stanie się mało
ważne. Zostanie tylko Bóg i ty…
dlatego warto zostać w Kościele
i być blisko Nieśmiertelnego, Zwycięskiego i Miłującego Boga.
Wasz Proboszcz.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

1 SIERPNIA
św. Alfons Maria Liguori,
biskup i doktor Kościoła

2 SIERPNIA
św. Euzebiusz z Vercelli,
biskup

św. Piotr Julian Eymard

3 SIERPNIA
św. Lidia

4 SIERPNIA
św. Jan Maria Vianney,
prezbiter

5 SIERPNIA
św. Oswald, król
NMP Śnieżna

6 SIERPNIA
Przemienienie Pańskie
św. Oktawian, biskup
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tym tygodniu: w poniedziałek
wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, w czwartek św. Jana Marii Vianneya – patrona proboszczów, w sobotę
święto Przemienienia Pańskiego.

2. Za tydzień o godz. 17.00 nieszpory
i zmiana tajemnic różańcowych.

3. W tym tygodniu pierwszy czwartek
i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
św. przed i podczas Mszy św. Zapraszamy na całonocne czuwanie przed
Najświętszym Sakramentem z piątku na
sobotę. Nabożeństwo różańcowe wynagradzające za grzechy przeciwko

Niepokalanemu Sercu NMP po Mszy
św. o godz.19.00, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Męski Różaniec rozpocznie się w sobotę o godz. 16.15 w parafii pw. Opatrzności Bożej. Wszystkich mężczyzn pragnących złożyć świadectwo wiary i wynagradzać zniewagi zadane Niepokalanemu Sercu NMP. Zapraszamy do modlitwy. Po nabożeństwie modlitewny
przemarsz ulicami miasta do parafii pw.
Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie.

5. Za tydzień w niedzielę o 12.00 Msza
św. O rozwój życia duchowego i religijnego dla naszej Parafii. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

6. Istnieje możliwość zyskania „odpustu
Porcjunkuli” od południa 01.08 do północy 02.08.

7. Spotkanie organizacyjne dla uczestników XXIX Pieszej Stalowowolskiej
Pielgrzymki na Jasną Górę odbędzie się
dzisiaj o godz. 18.00 na Mszy św. Po Eucharystii spotkanie organizacyjne.

8. W sierpniu Kościół zachęca do podejmowania zobowiązań trzeźwościowych
w intencji naszej Ojczyzny i osób uzależnionych od alkoholu.

9. Dziękujemy mieszkańcom ul. Dmowskiego 2 za ofiarę na kwiaty i sprzątanie
kościoła. Msza św. o Boże błogosławieństwo jutro o godz. 18.00. W tym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców
ul. Dmowskiego 3.

10. Z naszej Parafii Bóg powołał do siebie śp. Mariannę Kosiorowską. Polećmy
naszych zmarłych Miłosierdziu Bożemu.

11. Wszystkim Parafianom i gościom
życzymy błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE
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7.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od koleżanek
i kolegów z pracy z firmy Andor
9.00 – za śp. Zofię i Augustyna Karbarz
10.30 – za parafian
10.30 – za śp. Zofię Gawryl – od syna Jerzego
z rodziną
10.30 – za śp. Mariannę i Władysława Komosa
oraz Martę i Józefa Turczyniak
12.00 – za śp. Krystynę Maślanka – od sąsiadów
Panasów
18.00 – za miasto Stalowa Wola

1 SIERPNIA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – za śp. Bożenę Surmacz – od chrześniaka
Huberta z rodziną
7.00 – za śp. Andrzeja Dyka – od Marii Paterek
z rodziną
18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla
mieszkańców domków przy ul. Dmowskiego 2
18.00 – za śp. Zofię Serafin
18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od kolegów ze
Stalprzem

2 SIERPNIA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. Stefanię i Michała
7.00 – za śp. Bożenę Surmacz – od siostrzenicy
Moniki z rodziną
18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od rodziny Ludian
z Jastkowic
18.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od rodziny
Paduch i Peret

18.00 – o liczne i święte powołania kapłańskie
i zakonne oraz w intencji liturgicznej służby
ołtarza
18.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od
chrześniaka Pawła
18.00 – za śp. Krystynę Jańczyk – od uczestników WTZ Nadzieja z rodzinami

5 SIERPNIA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – wynagradzająca Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa
7.00 – za śp. Wiesławę Markowską – od
Apostolstwa Dobrej Śmierci
18.00 – o wierne trwanie przy Chrystusie i rozwój Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, o radość wieczną dla zmarłych z Bractwa
18.00 – o nawrócenie dzieci Tomasza
i Magdaleny
18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od sąsiadów
18.00 – przebłagalna za grzechy przeciwko
Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanej Matce

6 SIERPNIA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu
NMP
7.00 – za śp. Annę Wakuła – od uczestników
pogrzebu
18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin
18.00 – za śp. Władysława Flis w 4. rocz. śmierci
18.00 – o zdrowie i potrzebne łaski i opiekę
Niepokalanej Matki dla naszych dzieci

INTENCJA MODLITWY
ZA MIASTO STALOWA WOLA
SIERPIEŃ:

Za uzależnionych i ich rodziny.

3 SIERPNIA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Jana Nienajadło – od sąsiadów
7.00 – o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Adama w dniu 18. urodzin
18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla czcicieli
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – za śp. Stefanię, Michała, Henryka Ujek
18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od koleżanek
i kolegów z firmy Andor

INTENCJA PAPIESKA
SIERPIEŃ:

Aby mali i średni przedsiębiorcy,
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym
i społecznym, znaleźli środki niezbędne do
kontynuowania swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją.

4 SIERPNIA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Łukasza Pac – od rodziny
7.00 – za śp. Mariana Szymańskiego

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

