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Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus lituje się nad tłumem

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko,

co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy
sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie
mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze
wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł,
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

PÓJDŹCIE OSOBNO NA PUSTKOWIE
W dzisiejszej Ewangelii sam Jezus zachęca do wypoczynku. Pan
Jezus zaprasza na pustkowie i osobno, czyli proponuje jakiś rodzaj odosobnienia, odejścia na bok, pobycia przez chwilę z dala
od zgiełku świata, od problemów i trosk. Chodzi o to, by się pozbierać, odnaleźć, poskładać w całość. Nakarmić nie tylko ciało,
ale i duszę, bo każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu zdrowej
samotności, wyciszenia, modlitwy.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie.
Kochani Bracia i Siostry
Każdy z nas pragnie dobra, prawdy i piękna. Nasze życie jest nieustającą tęsknotą za tym co prawdziwe, dobre i piękne. Nasze serce, umysł i wola otwarte są miłość, którą chcemy pokochać właśnie prawdę, dobro i piękno…
Kościół pierwszych wieków niczego tak bardzo nie pragnął jak,
ujrzeć Oblicze Boga. To właśnie
w NIM – w BOGU JEDYNYM
możemy znaleźć prawdziwą,
obiektywną i rzeczywistą Prawdę,
autentyczne Dobro i nieskazitelne
Piękno. Wielcy Święci, w pokorze
i uznaniu swojej nicości, wskazują
na BOGA jako źródło szczęścia
pokoju i radości. Próbujemy szukać zadowolenia, przyjemności
i samozadowolenia w dobrach,
które oferuje na ten świat. REKLAMA, błyskotki, towary, dobra
materialne, wygody i przyjemność
światowe – na które musimy sobie
sami ciężko zapracować - całkowicie przeciwstawiają się Jezusowi Chrystusowi. Udręczenie pracą
i konsumpcją nie znajdujemy
szczęścia. Szukając Jezusa znajdziemy je. To On do nas mówi:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt
11,28). Słowa te wskazują na ta-

jemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje
wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Są one wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem
i cierpieniem. Jakże wiele osób
cierpi w ciele i na duchu! Jezus
Chrystus wzywa wszystkich, aby
pójść do Niego: «przyjdźcie do
mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. Kiedy Jezus to mówi, ma
przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężarów życiowych, trudów dnia codziennego… Drogi Parafianinie, jeżeli
czytasz te słowa, przyjdź do Jezusa w imieniu własnym i w imieniu
zagubionych,
zapracowanych
i głęboko nieszczęśliwych. Jezus
czeka na Ciebie i na tych, których
przyniesiesz w swoim sercu przed
Jego Oblicze. On obdarzy Cię nadzieją! W Nim znajdziesz Prawdę,
Dobro i Piękno.
Wasz Proboszcz.

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

RZEMIOSŁO,
OGRODNICTWO
I ŚPIEW

Aby wyżywić dwustu pięćdziesięciu wychowanków nie wystarczały kwesty. Chłopcy musieli pracować. Zakład w Miejscu Piastowym posiadał pasiekę i ogród.
Chłopcy uczyli się rolnictwa, sadownictwa,
ogrodnictwa
we
wszystkich kierunkach, koszykarstwa, szewstwa, ślusarstwa, krawiectwa, stolarstwa, bednarstwa,
ślusarstwa, introligatorstwa, gry
na instrumentach, muzyki i śpiewu
gregoriańskiego. To w Miejscu
Piastowym pojawił się pierwszy
w rejonie silnik spalinowy. Była
to też jedna z pierwszych zelektryfikowanych wsi na Podkarpaciu.
PRYMAS TYSIĄCLECIA (14)

6 października 1954 – 26 października 1955 więziony w Prudniku
Śląskim.
„Siedziałem drugi rok w więzieniu
w Prudniku Śląskim, niedaleko
Głogówka. Cała Polska święciła
wtedy pamięć obrony Jasnej Góry
przed Szwedami i Ślubów Królewskich Jana Kazimierza przed trzystu laty. Dzieje Narodu niekiedy się
powtarzają … Czytając „Potop”
Sienkiewicza, uświadomiłem sobie

właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej wielkiej dacie. Byłem
przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz
i prymas Leszczyński radzili, jak
ratować Polskę z odmętów.
WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

19 LIPCA
św. Makryna Młodsza
20 LIPCA
bł. Czesław, prezbiter
21 LIPCA
św. Wawrzyniec z Brindisi,
doktor Kościoła

św. Apolinary,
biskup i męczennik

22 LIPCA
św. Maria Magdalena
23 LIPCA
św. Brygida, zakonnica,
patronka Europy

24 LIPCA
św. Kinga, dziewica

ZE STARYCH
KALENDARZY
Święta Małgorzata
zapowiada środek lata. (20.07)
Maria Magdalena deszczem
zaczyna, zwykle deszcz
dłużej trzyma. (22.07)

INTRONIZACJA PRZEZ ZWIERZENIE

Intronizacja Chrystusa Króla przez
codziennie odnawiane zawierzenie
Jezusowi przez Maryję. Praktyczną
drogę intronizacji – czyli panowania Jezusa w całym życiu przez
codzienne zawierzenie wyznaczył
święty Ludwik Maria Grigion de
Montfort. – Przygotowanie do panowania Jezusa Chrystusa – to tytuł
jaki nadał św. Ludwik powszechnie
znanemu Traktatowi. Tytuł – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny został
nadany przez wydawcę w pierwszym wydaniu, po odnalezieniu
tekstu rękopisu św. Ludwika. Św.
Ludwik przez całe życie i przez
wszystko co napisał mówi jednoznacznie, że codzienne zawierzenie
Jezusowi przez Maryję jest praktyczną drogą do panowania Jezusa
Chrystusa w życiu osobistym i rodzinnym, społecznym i narodowym. Polska droga intronizacji
przez zawierzenie zaczęła się co
najmniej dwieście lat przed świętym Ludwikiem. Jest na niej święty
Andrzej Bobola który doprowadził
do uznania Maryi Królową Polski
w ślubach lwowskich. Drogą św.
Ludwika szli czterej wielcy ludzie
zawierzenia – bł. Honorat Koźmiński, św. Maksymilian Kolbe, bł.
Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II. Droga zawierzenia idą codziennie tysiące mężczyzn i kobiet

w Polsce i naszych rodaków na
emigracji. Króluj nam Chryste
przez codzienne zawierzenie Jezusowi przez Maryję. BK

ODDAJMY MŁODZIEŻ MARYI

Od 6 do 14 sierpnia 2021 r. przed świętem Wniebowzięcia N.
M. Panny podejmiemy „całodobową” nowennę w intencji o powrót
młodzieży do Kościoła. Przez 9 dni
nowenny wystarczy poświęcić pół
godziny, by odmówić dowolną
modlitwę w intencji młodzieży.
Niezbędny jest stan łaski uświęcającej. Oddajmy polską młodzież
Najlepszej Matce – Maryi. Każdy
może do nas dołączyć i wpisać się
na listę dostępną na stoliku, z tyłu
kościoła.

NIEDZIELA INWESTYCYJNA
Składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone dzisiaj ofiary i za wszelką
pomoc.
W zakładce internetowej naszej parafii możemy złożyć ofiarę „online”.
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;

