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Wakacje z Bogiem - 2017 r.

Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem, że zamiast
zostawić w domu, zabierzemy Go ze sobą. Pakując wakacyjne plecaki czy
torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On,
abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami
i przeżywać wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy
zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie
zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem,
Przewodnikiem…
Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak
jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana Msza Święta. Również
w wakacje należy pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji
czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na wakacje, to na
pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za
słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której
doświadczamy; za wiele
chwil radości, które nas
spotkają!
Ks. Jan Twardowski
w swoim wierszu pisał:
„Czy możemy
powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich
ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęścia?
„Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę oddajmy Jemu”. Każda
chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.
Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. Być może czasami naszą
obecność na Eucharystii, spowiedź, modlitwę traktujemy jedynie, jako
praktyki religijne, które są jednym z wielu „obowiązków” naszego życia.
A przecież mówi się, że wakacje to czas, gdy od obowiązków mamy
odpocząć. Obyśmy potrafili w każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec
skarb, jaki otrzymujemy od Boga. Starajmy się, aby tego skarbu nie
zniszczyć i nie zapomnieć o Panu Bogu, który każdego dnia chce być
z nami!

Słowo Boże na Niedzielę - Mt 10, 26-33
Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem
nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by
się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na
świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej
Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch
wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego
więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed
moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

„Wiara wyzwala z lęku.
Prorok Jeremiasz
przypomina nam dzisiaj:
„Pan jest przy mnie jako
potężny mocarz”, a Pan
Jezus wzywa: „Nie
bójcie się ludzi”.
Jesteśmy prowadzeni
przez Ducha Świętego
i umacniani Jego łaską,
dlatego możemy dawać świadectwo o Bogu nawet w niesprzyjających
okolicznościach życia. „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”
o. Jakub Kruczekz OP,”Oremus”.
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Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających
naszą wspólnotę.
W Liturgii Kościoła:
środa – św. Ireneusza biskupa i męczennika. Pamiętajmy
w modlitwie o ks. Ireneuszu naszym poprzednim proboszczu
czwartek – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Dzień
szczególnej modlitwy za Ojca św. Franciszka.
Wspólnota Przymierza Gwiazda Betlejemska zaprasza w I-szą sobotę
miesiąca, tj. 1 lipca na godz. 18.00 na otwarte spotkanie modlitewne
w naszym kościele. W programie: Msza Św., katecheza dla dorosłych,
zajęcia dla dzieci i młodzieży, modlitwa uwielbienia, a na zakończenie
Agapa w salkach. Wszystkich chętnych wraz z całymi rodzinami
serdecznie zapraszamy!
Spotkania duszpasterskie:
Spotkanie dla rodziców osób wyjeżdżających na obóz w Beskidy
Sądecki do Piwnicznej Zdrój w sobotę o 15.00. Są jeszcze miejsca
wolne. Karty można pobrać w biurze parafialnym.
Spotkanie młodzieży wyjeżdżającej na spływ Słupią w sobotę
o 14.00.
ostatnie do września spotkanie na modlitwie uwielbienia w środę
o 19:00 w kościele.
We wtorek o godzinie 18.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego
w Żukowie wraz z XII Piknikiem dla Niepełnosprawnych, odbędzie się
koncert Eleni. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Na dziedzińcu naszego kościoła w każdą niedzielę lipca zagości
Żukowskie Lato Muzyczne. Plenerowe koncerty tradycyjnie odbywają
się o godz. 16:00. W niedzielę za tydzień muzyczną ucztę
rozpoczniemy od koncertu Berlin Guitar Quartet.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego,
Miłujcie się, Małego Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego
tygodnia. Szczęść Boże.

Intencje Mszalne 26.06.2017r. – 02.07.2017r.
1. Tadeusz Rutkowski w dniu urodzin.
7:00
2. †Franciszek Szulta w 3 r. śm. i ††Rodzice z obojga
PONIEDZIAŁEK
stron.
26. 06. 2017 r.
8:00
††Halina i Mirosław Michalewicz (greg. 26).
18:00 †Stanisław Potraca 8 r. śm. i †Waldemar Kłak 10 r. śm.
7:00
†Józef Borski.
8:00
Dziękczynna w 18 urodziny Alicji.
WTOREK
27. 06. 2017 r.
1. ††Halina i Mirosław Michalewicz (greg. 27).
18:00
2. Dziękczynno-błagalna w 36 rocznicę ślubu.
7:00
†Krystyna Kierzkowska.
8:00
†Jan Bladowski, ††Jadwiga i Urszula.
ŚRODA
1. ††Halina i Mirosław Michalewicz (greg. 28).
28. 05. 2017 r.
18:00 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o dalsze bł.
Boże i opiekę Matki Bożej.
1. †Jadwiga Szreder (od uczestników pogrzebu).
7:00
2. ††Halina i Mirosław Michalewicz (greg. 29).
CZWARTEK
8:00
††Małgorzata i Paweł Grohs.
29. 06. 2017 r.
1. †Paweł Skierka,††z rodziny Smuczyńskich i Skierka.
18:00 2. †Ojciec Jan Muszka, ††Rodzice: Brunon i Łucja,
†Wojciech Syldatk w 6 r. śm.
7:00
†Józefat Kurkowski, oraz Boże bł.
8:00
†Syn Andrzej.
PIĄTEK
30. 06. 2017 r.
15:00 Ślub: Sylwia Michalska – Radosław Skrodzki.
18:00 ††Halina i Mirosław Michalewicz (greg. 30).
1. †Franciszek Kwidziński.
7:00
2. †Syn Dariusz, ††Rodzice: Gertruda i Jozef, †Brat
Wojciech w 19 r. śm.
15:00 50-lecie: Józef i Franciszka Bach.
SOBOTA
01. 07. 2017 r.
1. Dziękczynna w 17 urodziny syna Maksymiliana, z
prośba o opiekę Matki Bożej.
18:00
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Róży Matek św.
Jadwigi w 30 rocznicę powstania Róży.
XIII
7:00
††Rodzice, Teściowie i Brat.
NIEDZIELA
W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
8:30
ZWYKŁA
Boże bł. i opiekę Matki Bożej, dla Gabrieli i Piotra.
02. 07. 2017 r.
†Mąż Albin Drewing, ††Rodzice z obojga stron i †Brat
10:00
Józef.
11:30 †Elżbieta Nawojska w 1 r. śm.
18:00 ††Roczie: Zygmunt i Stefania Pikarscy, †Gabriela Pytlik.
20:00 ††Aniela I Norbert Bielińscy.

