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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za Rodziców Zbyszka, ŚP. Juliana (31 rocznica)
i Józefę (27 rocznica) Szymanek.
- Za ŚP. Adasia Szymanek
- Za Mamę Gosi - ŚP. Marię
Golińską!

Wejście: Kto się w opiekę #539
Ofiarowanie: Klaniam sie Tobie #96
Komunia: Chrystus Pan karmi nas #62
Dziękczynienie: Dziekuje ci Boze # 901
Wyjście: Barka # 629

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 3, 9-15)
II- Czytanie z II Listu Św. Pawła Apostoła do
Koryntian (2 Kor 4, 13 – 5, 1)
Ps. Ref: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Ewangelia: Według św. Marka (Mk 3, 20-35)

Boże, któryś nam przykazał
czcić ojca i matkę, zmiłuj się
łaskawie nad duszami ojca i
matki mojej oraz Aniołka
Adasia, odpuść im grzechy,
dozwól ich oglądać w
radościach wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pokładam nadzieję
w Panu,
dusza moja pokłada
nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje
Pana...
Zamyślenia do Ewangelii
Jezus przychodząc na ziemię wypowiedział walkę szatanowi. Świat pogrążony w mroku grzechu, mógł na nowo zacząć żyć
nadzieją, ponieważ Syn Boży „odkupił całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość przyprowadził do Królestwa niebieskiego” (por.
Prefacja o Narodzeniu Pańskim). Jego osoba i czyny nie u wszystkich zjednywały Mu zwolenników. Największy opór
okazywali przedstawiciele hierarchii Izraela. Wysuwali przeciw Jezusowi rozmaite oskarżenia, czego przykładem jest
dzisiejsza Ewangelia.
Uczeni w Piśmie, nie mogąc wprost dopatrzeć się znamion zła w czynach Jezusa, wysuwają teorię, że wszystkie znaki przez
Niego czynione czerpią z mocy złego ducha: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Absurdalne
oskarżenie ma swoje źródło w egoizmie uczonych w Piśmie. Widząc, że za Jezusem idą tłumy, boją się, że z czasem stracą
przywództwo i poważanie w narodzie.
Jezus odbija ich argument wskazując na fakt, że szatan nie mógłby działać przeciwko sobie, ponieważ stan wewnętrznego
skłócenia spowodowałby jego słabość. Zbawiciel porównuje złego ducha do „mocarza”. Związać go może tylko ktoś, kto
sam jest silny: „nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom
jego ograbi”. Jezus w ten sposób daje do zrozumienia, że tylko On jest dostatecznie silny, aby to uczynić, dlatego też może
wyrzucać złe duchy, uwalniać ludzi od opętania. Jest to widoczny znak, że Bóg jest obecny wśród swojego ludu i Królestwo
Boże naprawdę już się przybliżyło.
Sugerowanie, że Jezus działa mocą ducha nieczystego, że jest opętany, nosi znamiona grzechu przeciwko Duchowi

Świętemu. Ten fragment Ewangelii może dziwić. Skoro Bóg jest miłosierny, to dlaczego ten jeden grzech nie może być
odpuszczony?
Jezus wypowiada te słowa w odniesieniu do zarzutu o opętanie: „Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego”. Zatem tu należy
szukać odpowiedzi na to, co jest owym grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Na pewno nie jest to jakiś konkretny czyn.
Ów grzech wyraża pewną postawę życiową człowieka. Można mówić tu o pewnej zatwardziałości serca, kiedy człowiek
zamyka się na Boga tak dalece, że nie widzi w Nim najwyższego dobra, ale największe zło. Dochodzi do tego, że zaczyna
Go utożsamiać z szatanem. Zatem ów grzech nie może być odpuszczony nie dlatego, że Bóg nie chce, ale dlatego, że
człowiek do końca nie chce przyjąć tego przebaczenia, nie chce zmienić swojej postawy.
Kiedy Jezus wygłasza swoją mowę, nadchodzą Jego Matka i bracia. Ewangelista Marek sugeruje, że to przyjście rodziny
Jezusa jest spowodowane chęcią powstrzymania Go, ponieważ rozpowszechniła się wieść, że „odszedł od zmysłów”. Ten
fragment pokazuje, że dobra nowina o Zbawieniu od początku napotykała na liczne przeszkody, zwłaszcza w sercach wielu
ludzi. Jezus musiał cierpliwie ukazywać, jak Bóg działa przez Niego, jaki jest cel Jego misji.
Aby stać się uczniem Jezusa, należy zmienić swoje myślenie. „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”, pyta
Zbawiciel zgromadzonych. Kto wyraża wolę pójścia za Nim, jest uznany za członka Jego rodziny: „kto pełni wolę Bożą, ten
Mi jest bratem, siostrą i matką”. Te słowa w odniesieniu do życia wiary można uznać za podstawę życia duchowego
chrześcijanina. Kto idzie za Jezusem, wchodzi do Jego rodziny, jest dla Niego kimś bardzo bliskim.
Jezus objawia tę prawdę każdemu i pragnie, aby wszyscy poprzez pełnienie woli Jego Ojca stali się częścią Jego rodziny.
ks. Tomasz Sulik

Dziękujemy Kochany Ks. Kazimierzu !

Dziękujemy Bogu, że postawił nam na Naszej drodze wspaniałego Kapłana, Ks. Kazimierza, przyjaciela Boga
i ludzi, energicznego w działaniu, rozmodlonego, otwartego na potrzeby innych, służącego pomocą.
Zawsze dla każdego Księże Kazimierzu, miałeś czas, dobre słowo, pozdrowienie i uśmiech.
Za to wszystko serdeczne B Ó G Z A P Ł A Ć !
Dziękujemy Ci za każdy rok, dzień, godzinę, minutę, chwilę. Pozostaną one w Naszej pamięci na zawsze.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą Naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. Możemy Ci
Księże Kazimierzu ofiarować tylko modlitwę…Niech Pan Bóg obdarza Księdza zdrowiem i wytrwałością a Matka
Boża niech otacza Cię Księże Kazimierzu płaszczem Swojej matczynej miłości.
Od 1go lipca Ks. Kazimierz rozpocznie pracę w All Souls Catholic Church w South San Francisco, California
Address: 315 Walnut Ave, South San Francisco, CA 94080

Następna Msza Św. we wrześniu
Przypominamy państwu, że w miesiącach wakacyjnych msze święte nie odbędą się. Powiadomimy o miejscu i
czasie wrześniowej mszy jak zawsze poprzez e-mail oraz informacje na stronie internetowej PMK.

Źyczymy wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji oraz urlopów, milych rodzinnych spotkań
i niezapomnianych wrażeń które będa wracały wraz z miłymi wspomnieniami przepięknego lata.
„Są chwile, które w pamięci zostają,
I choć czas szybko płynie, to one nie przemijają.
Są też osoby, które raz w życiu poznane,
pozostają niezapomniane!”

Smutny Jest Czas Pożegnań....

Do naszych tegorocznych pożegnań dochodzą jeszcze trzy rodziny, z których dwie Danusia i Leszek Misiuń
oraz Zosia i Zbyszek Gruszczyński, zdecydowały się na powrót do naszej kochanej Polski, a Stenia Niewiara na
wyjazd do syna na Florydę.
Będzie Was Wszystkich tutaj bardzo brakowało.... Danusia – twoich ślicznych pisanek wielkanocnych i
przesmacznych domowych wypieków. Radości, serca i uśmiechu Zosi, która tak pięknie i sumiennie przez
wiele lat pomagała w naszych czytaniach liturgicznych. Stenia – twojej oddanej wieloletniej pracy na różnych
funkcjach dla naszej Polskiej Misji Katolickiej, twojego wspaniałego gotowania, pierogów, gołąbków i wielu
innych przysmaków. Och, smutno pomyśleć, będzie was brakowało....
Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za obecność z nami tutaj w Memphis, za poświęcony czas i wsponiałe talenty
które nam ofiarowaliście, Bóg zapłać !
Życzymy Wam dużo, dużo zdrowia, radości na przyszłość i zadawolenia z podjętch życiowych
decyzji....powodzenia !!!

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $190. Opłata za kościół wynosiła $100. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać !

OGŁOSZENIA
XXXI Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna
W dniach 11 & 12 sierpnia już po raz kolejny mamy możliwość wzięcia udziału w dwudniowej pieszej
pielgrzymce Maryjnej z Chicago do Meriville Indiana. Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt
(372-5794). Mamy nadzieje, że zbierze się jak ubiegłych latach „grupka chętnych pielgrzymów” – którzy
reprezentować będą Polska Misję Katolicką. Serdecznie zachecamy !!!

„Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań,
którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą".
Jan Paweł II, 2004

