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Dziś 2. niedziela miesiąca - taca przeznaczona jest na modernizację naszej świątyni

Wyprawa Róż Żywego Różańca z ks. Piotrem
Krzychem do Nowin Horynieckich, 19 czerwca.

Organizujemy

i młodzieży

półkolonię dla dzieci

w dniach 2 - 6 sierpnia. W
czwartek wycieczka, prawdopodobnie do Zamościa. Więcej informacji i zapisy w księgarni– już
od poniedziałku. Ilość miejsc ograniczona.

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA 6, 7-13

Jeśli naprawdę chcecie
wzrastać w miłości, powróćcie
do Eucharystii, powróćcie
do Adoracji eucharystycznej.
Trzeba nam tkać życie wokół
Eucharystii, utkwić wzrok
w Nim, który jest Światłem.
Św. Matka Teresa z Kalkuty

Święty Bonawentura OFM urodził się w 1217 r. w Bagnoregio w okolicach Viterbo, zmarł 15 lipca 1274 w Lyonie. Teolog, filozof, doktor Kościoła,
biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Obok św. Tomasza z Akwinu
uważany jest za jedną z największych postaci XIII wieku, jest klasykiem okresu
scholastyki. Według legendy, jako maleńkie dziecko został cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.
Był osobą bardzo wszechstronną - filozofem, teologiem oraz mistykiem. W
związku z tym, iż twórczość św. Bonawentury była przeniknięta ideą miłości, nazywany był
przez tradycję scholastyczną Doktorem Serafickim. Było to związane z symbolem miłości, jakim w Średniowieczu był chór anielski zwany Serafinami. Pozostawił po sobie bardzo bogate
piśmiennictwo, szereg traktatów teologicznych i pism okolicznościowych. Jako istotę powołania
franciszkańskiego wskazywał dążenie do osiągnięcia prawdziwego pokoju, to jest zjednoczenia
człowieka z Bogiem. Zachęcał swoich współbraci, aby idąc śladami św. Franciszka, dążyli do
zjednoczenia z Bogiem poprzez miłość.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

Kalendarium liturgiczne
- 12 lipca, poniedziałek - wspomnienie św.
Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i
męczennika
- 13 lipca, wtorek - wspomnienie świętych
pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
- 15 czerwca, czwartek - wspomnienie św.
Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
- 16 czerwca, piątek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA

DRÓŻKI POGRZEBU I WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ

Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia
Matki Bożej składają się z 14 stacji. Można je odprawić
prywatnie. Uroczyście obchodzi się je 13 sierpnia. Przy- KALWARIA PACŁAWSKA
gotowanie do Dróżek stanowią modlitwy, które w dniu
11 sierpnia odbywają się w kościele i połączone są
z poświęceniem sukni i innych przedmiotów używanych
przy obrzędzie “Pogrzebu Matki Najświętszej”. Potem
wierni pod przewodnictwem kapłana udają się do Domku Matki Bożej śpiewając pieśni maryjne, różaniec lub
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. W Domku,
po przyozdobieniu figury Zaśnięcie Matki Bożej, kapłan
wygłasza przemówienie o Matce Najświętszej. Następnie procesja wraca do kościoła. Tam, na podwyższeniu przyozdobionym kwiatami, składa się figurę Zaśnięcia, przy której do 13 sierpnia zmieniające się
chóry dziewcząt oddają hołd Maryi, śpiewając pieśni lub odmawiając modlitwy. Wierni w milczeniu modlą
się do Tej, która swoim zaśnięciem przypomina prawdę o śmierci jako przejściu do wieczności. Dróżki
Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pomagają nam na przykładzie Maryi w rozmyślaniu
nad własnym życiem i szczęściem czekającym nas w niebie.

