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Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Rozesłanie Dwunastu
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał
im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani
torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie
wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie
tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie
przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie
proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Oto Słowo Pańskie

ROZESŁANIE DWUNASTU
W dzisiejszej Ewangelii widzimy Apostołów, których Pan Jezus rozsyła
po dwóch. Oni idą na cały świat i wzywają do nawrócenia. Najważniejszym elementem nawrócenia jest zwrócenie się ku Bogu, postawienie Go
w centrum swojego życia. Wyznajemy prawdy wiary, staramy się zachowywać przykazania, ale tu chodzi o osobistą relację z Bogiem, doświadczanie Boga żywego, a nie jedynie Boga idei. Do dzieła ewangelizacji wezwani są wszyscy ochrzczeni, nie tylko księża i zakonnicy.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Czas bardzo gorący, upały, bardzo
wysoka temperatura. Oczekujemy
deszczu i ochłody. Życie jednak
toczy się dalej. Słowo Boże powinno być dla nas zawsze gorące,
aktualne, świeże… Drodzy Parafianie Słowo BOŻE to nasz pokarm na codzienne życie w gorący
jak chłodne dni. Słuchamy wiadomości, czytamy najnowsze
newsy, oglądamy programy telewizyjne i seriale telewizyjne nie są
nam obce. I słusznie musimy znaleźć się w tym świecie. Istniej jednak inny świata – świat ducha
i świat naszej wiary, świat przekraczający naszą doczesność.
O ten świat trzeba dbać, o wiarę
trzeba się troszczyć. O Boga w naszym życiu trzeba niemalże walczyć – Słowo Boże wprowadzić
w czyn. Dziś trzeba nam z wielką
odpowiedzialnością podjąć troskę
o Kościół i wspólnotę ludzi
ochrzczonych. Znamy powiedzenie: jeżeli nie Ty, to kto? Jeżeli
nie dziś – to kiedy? Czeka nas
ciężka praca, chrześcijańska praca
nad modlitwą, korzystaniem z sakramentów, wiernością przykazaniom, wierną miłością bliźniego,
słuchaniem
i
wypełnieniem
Ewangelii. Ta ciężka praca będzie
niemożliwa, gdy najpierw nie
uświadomimy sobie MIŁOSCI,

jaką obdarzył na Bóg Ojciec. Wielu z nas szuka miłości w znaczeniu gorących uczuć, zmysłowych
przyjemności, wakacyjnych przygód… a miłość to wierność Bogu
i odpowiedzialność za dary, którymi nas obdarzył. Bóg dał nam
życie, dał nam wiarę, dał nam sumienie i pragnienie szczęścia. Bóg
dał nam przykazania i sakramenty,
które umacniają nas na drodze do
Niego i szczęścia nie tylko doczesnego ale i wiecznego. Wszystko
to otrzymaliśmy z MIŁOŚCI Boga
do człowieka. Bądźmy wdzięczni
za tę miłość i wierną miłością do
Boga i bliźniego w codzienności
odpowiedzmy już teraz. Jeżeli nie
Ty – to kto? Jeżeli nie dziś – to
kiedy staniesz się wiernym świadkiem wiary w Chrystusa Syna Bożego?
13 lipca 1842 r. w Pruchniku
koło Jarosławia przyszedł na
świat bł. ks. Bronisław Markiewicz, jeden z najwybitniejszych Polaków przełomu XIX
i XX wieku - kapłan, pedagog,
działacz społeczny i oświatowy, założyciel dwóch zgromadzeń zakonnych: księży
michalitów i sióstr michalitek
oraz zakładów wychowawczych dla ubogiej i osieroconej
młodzieży.

PROŚBA
MARII KONOPNICKIEJ
Warto wiedzieć,
że ks. Markiewicz
prowadził korespondencję z autorką „Roty” Marią Konopnicką.
Zachowały się listy pisarki do Błogosławionego.
W jednym z nich pisała: „Czy by
się w zakładzie nie znalazło miejsce dla dziewięcioletniego chłopca, sieroty bez matki. Chłopiec
znosi poniewierkę na służbie
u obcych ludzi. Znając serce
Księdza, które czyni cuda i rozszerza mury, mam nadzieję, że zostanie przyjęty z miłosierdziem,
jakie Miejsce Piastowe, setki dzieci opieką ogarnia”.

„Święta Maryjo, Bogurodzico
Dziewico, obieram sobie dzisiaj
Ciebie za Panią, Orędowniczkę,
Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno
i przyrzekam, że Cię nigdy nie
opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek
czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

12 lipca
ŚW. BRUNON BONIFACY
Z KWERFURTU,
biskup i męczennik

13 lipca
ŚWIĘCI ANDRZEJ ŚWIERAD
I BENEDYKT,
pustelnicy

PRYMAS TYSIĄCLECIA (13)

14 lipca
ŚW. KAMIL DE LELLIS,

12 października 1953 – 6 października 1954 Prymas był więziony w Stoczku koło Lidzbarka
Warmińskiego.
„Życie to upływało niezwykle
szybko. Porządek dzienny nie
uległ zmianom i był zachowany
z dokładnością więcej niż zakonną”.
8 grudnia 1953 r. dokonał Aktu
Osobistego Oddania się Matce
Bożej.

prezbiter i zakonnik
ŚW. HENRYK,
BŁ. JAKUB DE VORAGINE,
biskup

15 lipca
ŚW. BONAWENTURA,
biskup i doktor Kościoła

16 lipca
N.M.PANNY Z GÓRY KARMEL
17 lipca
ŚW. ALEKSY, wyznawca

KIEDY ZROZUMIEM EUCHARYSTIĘ

Kiedy zrozumiem Eucharystię
odkryję sens miłości i cierpienia.
W każdej Eucharystii Jezus
z miłości do mnie i do każdego
człowieka jest zraniony, cierpi
i oddaje swoje życie za każdego.
Jezus w każdej Eucharystii mówi do mnie i do każdego – jestem zraniony, cierpię i oddaję
swoje życie, aby już nikt nie zadawał nikomu cierpienia i aby
już nigdy nie składano ofiar
z ludzi i ich niepotrzebnego
cierpienia. Jezus Eucharystyczny jest jedyną doskonałą ofiarą
składaną codziennie na ołtarzu.
Jezus w każdej Eucharystii mówi do mnie i do każdego – możesz połączyć swoje cierpienie
z Moim, Ja jestem w każdym
twoim cierpieniu i nadaję sens
twojemu cierpieniu. Jezus Eucharystyczny jest moim i twoim
Zmartwychwstaniem, jest moją
i twoją Drogą, Prawdą i Życiem.
Codzienna Eucharystia jest dla
mnie źródłem życia i prawdy,
dobra i piękna. I dlatego nie
mogę zamieniać swojego pójścia
na Eucharystię tylko na wypełnianie obowiązku, czy pustą
dewocję, czy po to aby poprawić
sobie nastrój, czy pokazywać

innym fałszywą pobożność. Eucharystia prowadzi do pobożności, czyli do codziennego zwykłego życia po Bożemu, zgodnie
z Dekalogiem i ośmioma błogosławieństwami. BK

NIEDZIELA INWESTYCYJNA
Za tydzień „niedziela inwestycyjna”. Celem inwestycyjnym
jest ułożenie kostki wokół kościoła i wkład własny do programu termomodernizacji kościoła.
Ofiarę można złożyć na tacę lub
„on-line” na parafialne konto:

NADSAŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
68 9430 0006 0040
9092 2000 0001
Wszystkim ofiarodawcom - za
życzliwe wsparcie serdeczne
dziękujemy. „Bóg zapłać”.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;
naszeslowo.stw@gmail.com

