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Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd On to ma? I co za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż
nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił
im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu,
może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu,
jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

●
Trzeba też nam się dzisiaj zastanowić, jaką my postawę zajmujemy wobec
Chrystusa? Jakże często krytykujemy dziś Jezusa, jak bardzo nie podoba
nam się Jego nauka, ileż to prawd chcielibyśmy z niej usnąć, a wszystko w
imię pozornego i jakże wątpliwego dobra swojego i dobra innych.
A przecież Jezus jest jednoznaczny, jakże mało On od nas wymaga.
Wymaga tego, czego zawsze wymagał, zarówno od mieszkańców Nazaretu
jak i od innych ludzi: wymaga wiary w siebie. Gdy spotkał się z tą wiarą –
czynił cuda, gdy zauważył jej brak – trudno Mu było otworzyć swoje
Boskie serce.
Potrzeba, abyśmy byli zawsze wdzięczni za Jezusa, za Jego wszelką
obecność, za Jego miłość i dobroć, abyśmy nigdy nie byli podobni do Jego
rodaków z Nazaretu, którzy Go odrzucili.

OGŁOSZENIA
1. Informuję wyjeżdżających na Warsztaty Taneczno – Muzyczne w dn. 12 lipca
br. do Kołobrzegu, że spotykamy się na Placu JP II o godz. 17.00. Odjazd
autokaru do Łodzi Kaliskiej o godz. 17.15.

●

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Wiktorię Gumułę i Zuzannę Sygitowicz – niech Bóg prowadzi je przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.

●

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ

Śp. Kazimierz Skoneczny – pokój jego duszy.

●

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

- Łukasz Bator, kaw. z Żelechlinka i Katarzyna Juzwik, panna z par. tut.;
- Krzysztof Polus, kaw. z Lubochni i Anna Panczykowska, panna z par. tut.;
- Sławomir Płachta, kaw. z Łodzi i Katarzyna Jędrzejczak, panna z Łodzi;
- Jarosław Miros, kaw. z Rawy Maz. i Joanna Żegnałek, panna z par. tut.

●

UŚMIECHNIJ SIĘ

Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie.
- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa poligamia.
Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazywa...
Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia!
Jasio przewrócił się, stłukł kolano i zaczął głośno przeklinać. Przystaje przy nim jakiś
mężczyzna i mówi:
- To nieładnie! Jesteś za mały, żeby tak przeklinać!
- Wszyscy mi tłumaczą, że jestem już za duży, żeby płakać! To co ja mam w końcu robić,
kiedy sobie stłukę kolano?!
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 06. 07. 2009.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Eli z racji 18 rocz. urodzin.
WTOREK 07. 07. 2009
18.00 Za +Tadeusza Skórę w 12 rocz. śmierci.
ŚRODA 08. 07. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za + Bogdana Rokickiego i Józefa oraz Zofię Domańską;
+Janinę Miksa /int. od bratowej Wiesi z z rodziną/;
+Tadeusza Tworskiego w 2 rocz. śmierci;
+Józefa Matysiaka w 1 rocz. śmierci;
+Jana, Katarzynę, Józefę i Józefa Stańdo;
+Grażynę Zarębską, Józefę i Józefa, Jadwigę i Wacława Galińskich;
+Kazimierza Skonecznego /int. od żony i syna Bolesława/.
CZWARTEK 09. 07. 2009
9.00 int. wolna
PIĄTEK 10. 07. 2009
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Anny i Zbigniewa Szymczaków z racji
10 rocz. ślubu i ich dzieci.
SOBOTA 11. 07. 2009
18.00 Za +Kazimierę i Tadeusza Szurmańskich oraz Henryka Duczka.
NIEDZIELA 12. 07. 2009.
9.00 Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich, Józefę Bielicką, Stanisława
Duchnowskiego, dziadków Bielickich i Duchnowskich oraz Wiesława
Sieklickiego.
12.00 Za Parafian;
O Boże błogosławieństwo dla Sławomira z racji 18 rocz. urodzin oraz
dla rodziców i rodzeństwa.
18.00 Za +Kazimierę Matysiak w 1 rocz. śmierci i cr.

