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Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym są uroczyście
przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do
tej funkcji.
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EWANGELIA NA TRZYNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

(Mt 10,37-42)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze
swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe
życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie
posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto
przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody".

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien” powiedział Jezus. Słowa te przejmują dreszczem. Przecież nie mógł ich
wypowiedzieć człowiek. Tak mógł mówić tylko Bóg.
Bóg nie jest ponad. Jest wszędzie, z każdej strony. Tak zupełnie inny, że
nie można miłości do Niego porównać z największą nawet miłością do
człowieka. Jest innym wymiarem. To, co po ludzku najważniejsze, w Jego
świetle jest stale jeszcze niepełne. Czy można kochać rodziców więcej niż
Boga? Przecież to tylko dzięki Niemu stali się naszymi rodzicami, dzięki
Niemu żyją, dzięki Niemu możemy się spotkać z nimi po śmierci jak po
zwykłym rozstaniu, ale z jeszcze większym wzruszeniem.

Z APTECZKI BABUNI

Likier z kwiatu lipy / doskonały na przeziębienia, katar /
3 garście świeżego kwiatu lipy,
1 l spirytusu, 4 szklanki wody,
1 kg cukru (lepiej miodu )
Kwiat lipy zalać spirytusem zmieszanym z 2 szklankami wody. Szczelnie zamknięty
gąsiorek (słój) odstawić na dwa tygodnie w ciemne miejsce i od czasu do czasu potrząsać
nim. Po 2 tygodniach zlać esencję lipową – dobrze jest przefiltrować ją , np. przez gazę.
Zagotować syrop (1 kg cukru + 2 szklanki wody). Do gorącego syropu wlać esencję lipową,
wymieszać i rozlać do butelek. Szczelnie zamknąć. Powinien dojrzewać min. 3 miesiące.

OGŁOSZENIA
1.W najbliższy piątek, tj. 04.07.2008 zapraszam do Sakramentu
Pojednania od godz. 17.00.
W minioną niedzielę podczas Mszy św. odbyła się promocja
ministrancka. Ministrant – w Kościele katolickim: osoba posługująca przy
celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów
(np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw).

Kandydaci w strojach cywilnych i już jako ministranci w komżach.
Stopnie formacji ministranckiej (funkcje)
kandydat - nie nosi jeszcze komży, ale uczy się w tym czasie posługiwania do mszy,
odpowiedzi mszalnych itp., ten okres próby trwa zazwyczaj rok;
ministrant ołtarza - posługuje przy naczyniach liturgicznych ; podaje chleb, wino i
wodę do sprawowania Eucharystii, usługuje kapłanowi, a przy udzielaniu wiernym
Komunii świętej, przytrzymuje patenę pod Ciałem Pańskim, by jego okruszyny nie spadły
na ziemię;
lektor - ministrant Słowa Bożego - proklamuje Słowo Boże (czytania z wyjątkiem
Ewangelii) oraz odczytuje wezwania Modlitwy Powszechnej;
choralista - daje wiernym sygnały do przyjęcia odpowiednich postaw ciała za pomocą
kołatek, dzwonków i gongów; / i wiele innych stopni /.

Jasiu był bardzo grzeczny i dostał od mamy 5 zł. Mama pyta się go:
- Jasiu, co powinieneś teraz powiedzieć?
Jasiu milczy. Mama zadaje to samo pytanie kilkakrotnie. W końcu mama mówi:
- Jasiu, a co ja mówię, jak tata daje mi pieniądze?
Jasiu odpowiada:
- Tak mało?

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 30. 06. 2008.
18.00 Za +Ryszarda Bernata w 1 rocz. śmierci, Stanisława i Tadeusza Bernata.
19.00 Za +Stanisławę i Stefana Ostałowskich i ich dzieci.
WTOREK 01. 07. 2008
18.00 Za +Stanisławę Miksa w 7 rocz. śmierci i Henryka Duczka.
ŚRODA 02. 07. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Ks. Krzysztofa i Ks. Waldemara oraz dla
Parafialnego Zespołu „Caritas”.
Za +Janinę i Jana Lechowskich, Jana i Genowefę Bernaciaków;
+Martę i Andrzeja Tworskich oraz z cr. Dworskich i Fuksów oraz
Antoniego i Rozalię Bis i z cr. Bisów;
+Apolonię i Stanisławę Nowak, Zofię Borsę i Danutę Kotyńską;
+Bogdana Rokickiego / int. od siostry Kazimiery z mężem /;
+Janinę Melon, Henryka Świecha i Andrzeja Golenia;
+Zygmunta Galińskiego i Władysława Sikorę;
+Wacława Andrzejewskiego / int. od córki Marysi z mężem /;
+Jana Pałągiewicza w 14 rocz. śmierci;
+Mariana Pawlaka i zmarłych z rodziny Pawlaków;
+Cezarego Szymańskiego w 1 rocz. śmierci;
+Józefa Grada.
CZWARTEK 03. 07. 2008
17.00 Msza św. czcicieli ojca Pio.
18.00 Za +Mariolę w 13 rocz. śmierci, Mariannę i Jadwigę Kobyłeckich
oraz Jana Sochę.
PIĄTEK 04. 07. 2008
17.00 Spowiedź.
18.00 Za +Józefa Gromka w 10 rocz. śmierci i Jana Pałągiewicza w 14 rocz. śmierci.
SOBOTA 05. 07. 2008
18.00 Za +Anielę i Władysława Szczepańskich, z cr. Janowskich, Żyłków i Rogulskich.
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Renaty i Rafała w 3 rocz. ślubu oraz
Agaty i Pawła w 2 rocz. ślubu.
NIEDZIELA 06. 07. 2008.
9.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich.
12.00 Za Parafian;
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Konrada Kąckich z racji 1 rocz.
ślubu oraz Jacka z racji 40 rocz. urodzin.
18.00 Za +Mariusza Michalaka oraz Józefę i Piotra Kowalskich.

