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 EWANGELIA NA TRZYNASTĄ  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                                                   Mk. 5,21-43 

Wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety. 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół 
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, 
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja córeczka dogorywa, 
przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za 
Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. 
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, 
lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem 
i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a 
będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z 
dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w 
tłumie i zapytał: "Kto dotknął się mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: 
"Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął?" On jednak 
rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, 
gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś 
rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej 
dolegliwości". Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 
"Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus słysząc, co 
mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: "Nie bój się, tylko wierz". I nie pozwolił nikomu 
iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu 
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł 
do nich: "Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I wyśmiewali 
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z 
Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
"Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań". Dziewczynka natychmiast 
wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał 
im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 
� ●  

 
„Nie bój się, wierz tylko!” 
Św. Marek Ewangelista prezentuje nam dziś dwa łączące się ze sobą wydarzenia, w 
których decydującą rolę odgrywa wiara uzdrowionych ludzi. Sam Jezus z Nazaretu 
podkreśla to na każdym kroku, np. w słowach: „…twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i 
bądź wolna od swej dolegliwości”. Cuda, które dzieją się przez ręce Pana, są tak 
niespotykane, że widzący je ludzie „osłupieli wprost ze zdumienia”. Prośmy Pana, aby i 
w naszym życiu dokonywał rzeczy, które pozwolą nam być lepszymi ludźmi. 
 

 

 



 
OGŁOSZENIA 

1. Czcicieli i sympatyków o. Pio zapraszamy na Mszę św. w czwartek o godz. 18.00. 
2. W najbliższy piątek, tj. 3 VII Br. prze żywamy I piątek miesiąca. Dlatego  
    zapraszamy do Sakramentu Pojednania od godz. 17.00 /szczególnie dzieci 
    I Komunijne/.  

� ●   
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

  Igora Piwowarczyka i Jakuba Skonecznego – niech Bóg prowadzi ich przez życie 
                                                                               drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pani pyta się Jasia w szkole: 
- Kiedy odrabiasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To dlaczego dziś masz nieodrobione? 
- Bo jestem na diecie. 
 
Przez pustynie idą dwaj dyrektorzy. Widać, że są zmęczeni, potwornie spragnieni i opadają 
z sił. W pewnym momencie jeden rzuca drugiego na ziemię i mówi: 
" Mówiłeś kiedyś, że masz wodę w kolanie. Gadaj, w którym!" 
 
" Ach, jakże ja bym chciała, aby mój pogrzeb odbył się w bazylice Św. Piotra, a mszę 
odprawiał sam Benedykt XVI"- wzdychała teściowa.  
Zięć popadł na chwilę w stan refleksji,a następnie wyszedł z domu i nie wracał przez kilka 
dni.  
Żona i jej matka okropnie się martwiły. Kiedy wrócił, podszedł do teściowej i mówi:  
"Nie pytaj, ilu ludzi przekupiłem, ile pieniędzy wydałem, ale jeśli dalej jesteś 
zainteresowana tym pogrzebem, to masz byś gotowa na czwartek." 
 

 
INTENCJE 

                                                PONIEDZIAŁEK 29. 06. 2009. 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

18.00 Za +Piotra i Józefę Kowalskich, Mariusza Michalaka oraz Helenę Banasiak. 
                                                       WTOREK 30. 06. 2009 
18.00 Za +Annę w 26 rocz. śmierci i Stanisława Świderków, zm. z rodz. Świderków. 
19.00 Za +Teresę Kacprzak w 10 rocz. śmierci. 
                                                                 ŚRODA 01. 07. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Antoniny z racji 87 rocz. urodzin. 
          Za +Andrzeja Szydłowskiego w 1 rocz. śmierci; 
       +Ryszarda Bernata w 2 rocz. śmierci oraz Stanisława i Tadeusza; 
       +Stanisławę i Stefana Ostałowskich i ich dzieci; 



       + Stanisławę Miksa w 8 rocz. śmierci, Henryka Duczka, dziadków 
                   Chojnackich i Miksów oraz Mariannę Kielan; 
       +Mariolę w 14 rocz. śmierci, Mariann ę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich 
                  oraz Jana Sochę; 
       +Janinę Miksa /int. od siostry Heni z rodziną/; 
       +Jana Szczepańskiego, zm. z rodziny Szczepańskich i Żyłków; 
                +Adama Plutę /int. od siostry Krystyny z rodziną/; 
                +Władysława Wojciechowskiego /int. od teściowej z synem Jarosławem/; 
                +Tadeusza Kowalczyka, zm z rodziny Kowalczyków i Matyjaszczyków 
                  oraz Mieczysława Witka; 
                +Władysławę, Romana i Henryka Świechów oraz Zofię i Mieczysława 
                  Moczarskich;  
                +Władysława Włodarczyka. 
                                                     CZWARTEK 02. 07. 2009 
18.00 Msza św. czcicieli o. Pio. O szczęśliwe wakacje dla dzieci naszej parafii /int. 
                  Koła Róż. O. Pio/. 
          Za +Jana Pałągiewicza w 15 rocz. śmierci /int. od córki Zofii z rodzin ą/. 
                                                      PIĄTEK 03. 07. 2009 
17.00 Spowiedź. 
18.00 Za +Annę Lewandowską / popogrzebowa/. 
                                                      SOBOTA 04. 07. 2009 
17.00 Ślub – Dorota Trzcińska i Szymon Kubicz. 
18.00 Ślub – Paulina Koścista i Rafał Mokrogulski. 
19.00 Za +Józefa Gromka w 11 rocz. śmierci. 
                                                      NIEDZIELA 05. 07. 2009. 
  9.00 O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców Lechowa.  
          Za +Apolonię i Józefa Warda oraz Ewę i Henryka Nagórków; 
                +Zofię i Mariana Chojeckich i dziadków Szadkowskich; 
                +Eugeniusza i Kazimierę Wiercińskich; 
                +Janinę i Stanisława Sobolewskich;  
                +Cezarego Szymańskiego w 2 rocz. śmierci /int. od taty z rodziną/; 
                +Feliksa Męcinę w 11 rocz. śmierci oraz Jana, Annę i Helenę Gierach; 
                +Mariannę Skoneczną /int. od wnuczki Ani z rodziną/; 
                +Martę, Aleksandra i zmarłych z rodziny Miniaków; 
                +Ewę i Wincentego Andrzejewskich oraz Michała Golca; 
                +Mieczysława Kmitę, Józefę i Franciszka Kmitów; 
                +Józefę Marczak /int. od córki Barbary z rodziną/; 
                +Mariana, Jana, Helenę i Józefa Klimczaków; 
                +Tomasza Grubskiego oraz Józefa i Michała Starzyńskich; 
                +Janinę Miksa /int. od siostry Zosi z rodziną/; 
                +Stefanię, Andrzeja i Henryka Kwiatkowskich, Mariann ę i Zofię 
                  Wójcik oraz Zbigniewa Sowińskiego. 
12.00 Za Parafian 
18.00 Za +Władysława i Kamila Goleniów, zmarłych z rodziny Pijanowskich  
                  i Goleniów.  
 


