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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Pokój królestwa Bożego
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana
żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby,
ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta
wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie
chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

PRZYBLIŻYŁO SIĘ DO WAS KRÓLESTWO BOŻE
Początkiem misyjności Kościoła było wysłanie przez Jezusa siedemdziesięciu dwóch uczniów.
Ich posłannictwo zostało porównane do pracy żniwiarzy, którzy polegają nie jedynie na własnych możliwościach, lecz na mocy Chrystusa.
Ewangelizacja wciąż natrafia na trudności, przeszkody i sprzeciwy,
dlatego otwierają się na nią ci, którzy rozumieją orędzie Jezusa:
„Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA
Drodzy Bracia i Siostry
– Kochani Parafianie
Papież Franciszek ogłosił niedawno
List apostolski o liturgii: "Desiderio desideravi" który jest zachętą do
ponownego odkrycia i do pielęgnowania w Kościele piękna liturgii, tak
aby umożliwiała ona faktyczne spotkanie z Bogiem. Teraz przeżywamy
okres letni – wakacji i urlopów. Jest
pokusa, aby był to także czas wolny
od modlitwy, Eucharystii, adoracji –
czas wolny od Boga, wolny od liturgii. Mimo takiej pokusy, papież
Franciszek zachęca nas do medytacji
o liturgii i pełnego zaangażowania
w nią w Kościele. Papież stanowczo
przypomina, że wiara chrześcijańska
jest spotkaniem z Jezusem żywym
i liturgia to umożliwia. Eucharystia
nie jest wspomnieniem Ostatniej
Wieczerzy, lecz jej uobecnieniem.
Na ołtarzu eucharystycznym jest
żywy i prawdziwy Zbawiciel - Jezus
Chrystus. Należy więc unikać formalnego
i
powierzchownego
uczestnictwa w Mszy św. W czasie
urlopowym, kiedy nasze życie
zwalnia z pośpiechu dnia codziennego, warto odkryć piękno liturgii,
czego nie można mylić z estetyzmem rytualnym i formalną obecnością w kościele. Czas wakacji, jaki
posiadamy możemy wykorzystać
tak aby, zadbać o każdy aspekt celebracji: miejsce, pora dnia, gesty,
słowa, przedmioty, szaty liturgiczne,
pieśni, muzykę. Szukajmy w tajem-

nicy paschalnej Jezusa właśnie
piękna, ciszy i skupienia. Do tak
przeżywanej liturgii trzeba się przygotować, za nią zatęsknić, być jej
aktywnym uczestnikiem. Trzeba
przyjść wcześniej do kościoła, telefon zostawić w bezpiecznym, aczkolwiek oddalonym miejscu, do ręki
wziąć Ewangelię, zadbać o strój
i skupienie, sakrament pokuty i pragnienie spotkania Jezusa w sakramentalnych znakach. Oczywiste jest
to, że wspólnoty wierzących przeżywają liturgię, w dużej mierze tak
jak kapłan przewodniczy celebracji.
Niemniej to my tworzymy całość
wspólnoty celebrującej Eucharystię.
W tym miejscu papież Franciszek
wymienia różne i przeciwstawne
modele niewłaściwego sprawowania
Eucharystii: rygoryzm i kreatywność, uduchowiony mistycyzm
i praktyczny funkcjonalizm, pośpiech i przesadna powolność, niechlujność i przesadne wyrafinowanie, przesadna serdeczność i hieratyczna beznamiętność. Podkreśla, że
wszystkie one mają to samo źródło:
indywidualizm i skrywaną manię
bycia w centrum. Niech w naszym
życiu i przeżywanej liturgii w centrum będzie Jezus Chrystus. Nie ja,
ale CHRYSTUS.
Wasz Proboszcz

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

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU
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św. Elżbieta Portugalska,
królowa
5 LIPCA

św. Maria Goretti,
dziewica i męczennica
św. Atanazy, opat
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bł. Maria
Teresa Ledóchowska,
dziewica i zakonnica
7 LIPCA
bł. Benedykt XI, papież
8 LIPCA
św. Jan z Dukli, prezbiter
9 LIPCA

św. Weronika Giuliani,
dziewica

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś po Mszy św. usłyszymy świadectwo siostry Lucyny Grzaśko - misjonarki z UKRAINY o pracy misyjnej
i pracy w Kijowskim Radio Maryja.
Siostra będzie zbierać ofiary po Mszy
św. przed kościołem. Siostra Lucyna
pochodzi ze Stalowej Woli i jest naszą
parafianką. Składamy „Bóg zapłać” za
wszelkie dary serca
2. Dziś o 17.00 nieszpory i zmiana tajemnic różańcowych.
3. Z racji wakacji w lipcu i sierpniu
w niedziele i święta nie ma Mszy św.
o godz. 16.00. Kancelaria parafialna
w okresie wakacji czynna w poniedziałki, środy i piątki.

4. We wtorek o godz. 17.30 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
W czasie wakacji nie będzie Mszy św.
w intencjach zbiorowych.
5. W tym tygodniu I czwartek o 17.00 modlitwa różańcowa w intencji powołań kapłańskich Dziękujemy
za całonocne czuwanie – adorację Najświętszego Sakramentu, różańcową
modlitwę wynagradzającą i Męski Różaniec.
6. Rozpoczęły się wakacje i czas urlopów. Życząc dobrego odpoczynku
przypominamy
o obowiązku niedzielnej i świątecznej
Mszy św., a także o stosownym stroju
w miejscach sakralnych.
7. Jak co roku - 4 sierpnia wyrusza
Stalowowolska piesza pielgrzymka na
Jasną Górę w formule z przed pandemii, Jest też możliwość pielgrzymowania w formie sztafetowej. Zapisy od
28 lipca w kancelarii parafialnej.
8. Intencje pogrzebowe - od uczestników pogrzebu, z racji długich terminów oczekiwania w naszym kościele w części będziemy odprawiać w kaplicy Świętego Michała Arch. przy DPSie. Terminy Mszy św. podawane będą
najbliższej rodzinie.
9. W tym tygodniu prosimy o pomoc
w sprzątaniu kościoła i na kwiaty
mieszkańców bl.2 przy ul. Niezłomnych.
10. Z naszej parafii do wieczności Pan
powołał śp. Teresę Kida. Wieczny
odpoczynek….
11. Wszystkim Parafianom i gościom
życzymy błogosławionej niedzieli i
nowego tygodnia. Szczególne życzenia
dobrych wakacji i urlopów dla dzieci,
młodzieży i wyjeżdżających na zasłużony odpoczynek dorosłych.

INTENCJE MSZALNE
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7.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od rodziny
Jurasz
9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 3)
10.30 – za parafian
10.30 – za śp. Bożenę Tokarczyk – od męża
i dzieci z rodzinami w 3. rocz. śmierci
10.30 – za śp. Agatę i Zofię Dębską
12.00 – o rozwój życia duchowego
i religijnego dla naszej Parafii
18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od dzieci
brata Czesława z rodziną
4 LIPCA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – za śp. Zdzisława Świstackiego – od
sąsiadów
7.00 – za śp. Koletę Baskę – od pracowników
Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 4)
18.00 – za śp. Aleksandra i Cecylię Ląd – od
córki Małgorzaty i Elżbiety z rodziną
18.00 – dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze bł. i opiekę Matki Bożej dla Alicji ,
Pawła i ich dzieci

5 LIPCA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. Leokadię Mazur-Dobosz – od
uczestników pogrzebu
7.00 – za śp. Teresę Skupińską – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 5)
18.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona
18.00 – za śp. Piotra Szypułę – od dzieci
Romana
6 LIPCA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Mariana Skrzypek w 50 rocz.
śmierci
7.00 – za śp. Irenę Bogush – od uczestników
pogrzebu
18.00 – o Boże Bł. dla czcicieli MBNP
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 6)
18.00 – za śp. Marię Sudoł
18.00 – za zmarłych z rodziny Wołoszynów
i Brodowskich

7 LIPCA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Wiesławę Markowską – od
Akcji Katolickiej
7.00 – za śp. Leokadię Mazur-Dobosz – od
chrześnicy Ani
18.00 – o liczne i święte powołania
kapłańskie i zakonne oraz w intencji
liturgicznej służby ołtarza
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 7)
18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od córki
Aliny z rodziną
8 LIPCA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od
koleżanek i kolegów z Klubu Seniora
"Radość Jesieni"
7.00 – za śp. Małgorzatę Żelichowską – od
pracowników Przedszkola Nr 6 w Stalowej
Woli
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 8)
18.00 – za śp. Annę Wakuła – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od syna Jana
z rodziną
9 LIPCA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona
7.00 – za śp. Helenę i Juliana Oczak, Adama
Oczak i zmarłych z rodziny
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 9)
18.00 – za śp. Aldonę Rąpała – od
uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Barbarę Bałuch – od sąsiadów
18.00 – za śp. Barbarę Kościelną w 1. rocz.
śmieci

INTENCJA PAPIESKA
lipiec:
Za osoby starsze, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały
najmłodszym patrzeć w przyszłość
z nadzieją i odpowiedzialnością.

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

