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20 sierpnia 2017

Niedzielne czytania:
I - Iz 56,1.6-7; II - Rz 11,13-15.29-32
Ewangelia (Mt 15,21-28):

Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta
kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj
się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się
do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z
domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła:
Panie, dopomóż mi! On jednak odparł: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a
rzucić psom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn,
które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto
wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej chwili jej córka
została uzdrowiona.

Wiara kananejki:
- zrozumieć, że tylko Jezus może nam pomóc;
- uparcie wołać do Boga, choć świat nas ucisza;
- miłość pokorna i zwycięska.
Dzisiaj
możemy złożyć ofiarę na pomoc
dla poszkodowanych przez wichurę
do poszek po Mszy św.
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o treści WICHURA
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Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W
ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół
wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją
Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy.
Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten
fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.
2. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej
Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Czym jest i czym
powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na
Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem
naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Mimo soboty
porządek Mszy Świętych w ten uroczysty dzień w naszej parafii będzie świąteczny: (…).
3. W tym tygodniu patronują nam:
• 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając
dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”;
• 23 VIII – św. Róża z Limy, właśc. Isabel Flores de Oliva – ascetka peruwiańska, tercjarka dominikańska, dziewica i pierwsza święta Kościoła katolickiego
pochodząca z Ameryki;
• 24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż
do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską;
• 25 VIII – św. Józef Kalasancjusz lub Kalasanty, właśc. hiszp. José de Calasanz,
znany również pod zakonnym imieniem jako Józef od Matki Bożej. Założyciel
zakonu Pijarów.
4. Przez okres wakacji, zawieszony jest dyżur spowiedniczy w kościele Św.
Barbary. Spowiedz w Parafiach przed Mszami oraz od poniedziałku do soboty
u Ojców Franciszkanów w połączeniu z wystawieniem Najśw. Sakramentu
(16.00-17.00).
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

