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Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum
wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego
syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan
użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci,
którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i
zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i
mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I
rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

●●●
Trudno jest nam odgadnąć wolę Bożą. Nawet najbardziej święci ludzie mieli z tym
problemy. Zawsze jednak okazywało się, że im bliżej jest się Boga, tym łatwiej – może nie
zrozumieć – ale zaakceptować to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował. To jest
możliwe tylko wtedy, kiedy na serio, prawdziwie, z własnej woli chcemy się z Bogiem
spotykać. Kiedy bez lęku pozwolimy się Jemu dotknąć nas, nasze sprawy Jego Mądrością.
Kiedy nasze chrześcijańskie życie nie będzie na pokaz, jakąś grą pozorów, ale
rzeczywistym zapraszaniem Go do naszego życia. Kiedy słowa z Modlitwy Pańskiej: „bądź
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi” będą naszą zgodą i przyzwoleniem, by Boże
pomysły urzeczywistniały się w naszym życiu.

Nasze tańczące Małe Aniołki to również łasuchy.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
2. W najbliższy czwartek, tj. 10. 06. 10 zapraszamy wiernych oraz czcicieli
i sympatyków o. Pio na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na procesję z racji
zakończenia Oktawy Bożego Ciała. Na Mszy św. poświęcimy również wianki
z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.
3. Przypominam, że w sobotę 12. 06 wyjężdżamy na pielgrzymkę na Święty Krzyż i do
jaskini „Raj” o godz. 5. 30 z Placu JP II.
4. Informuję, że w niedzielę 13. 06 na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościć scholę
i orkiestrę z par. Lubania. Po Mszy św. będzie krótki koncert.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Nauczyciel na lekcji polskiego mówi do Jasia:
- Jasiu, odmień w czasie teraźniejszym czasownik gonić.
- Ja gonię, ty gonisz..., my gonimy, wy gonicie...
- A oni? - pyta nauczyciel.
- Oni uciekają, panie profesorze.

Nasze zespoły Angels I i Angels II wywalczyły zlote statuetki na Spotkaniu Tanecznym
w Sochaczewie /cd. str. 4/

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 07. 06. 2010

18.00 Za +Arkadiusza Sabiniaka w 12 rocz. śmierci oraz Juliannę i Jana
Marczyńskich.
WTOREK 08. 06. 2010

18.00 Za +Helenę i Tadeusza Adamowiczów.
ŚRODA 09. 06. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i opiekę MBNP dla Józefy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jerzego i całej jego rodziny.
Za +Antoniego i Jadwigę Szydłowskich oraz cr. Jasińskich, Szydłowskich
i Kacprzaków;
+Grażynę i Tadeusza Rybaków, rodziców Marcjaników i Rybaków;
+Antoniego i Antoninę Jędrychowiczów oraz Antoniego i Mariannę
Skonecznych;
+Mariana Wójciaka /int. od Justyny z rodziną/.
CZWARTEK 10. 06. 2010

18.00 O zdrowie i wszelkie dary Ducha Świętego dla Kapłanów oraz miłosierdzie Boże
dla zmarłych Kapłanów /int. Koła Ż. Różańca o. Pio/;
Za +Mariana Pawlaka w 12 rocz. śm, cr. Pawlaków i Skonecznych;
O wyzwolenie z nałogów i przywrócenie wiary w miłosierdzie Boże.
PIĄTEK 11. 06. 2010-06

18.00 Za +Grażynę Zarębską, Jadwigę i Wacława Galińskich.
SOBOTA 12. 06. 2010

18.00 Za +Antoniego Skrobisza.
NIEDZIELA 13. 06. 2010

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Stanisława z racji 40 rocz.
ślubu, ich dzieci i wnuków.
12.00 Za Parafian.
O Boże błog. dla Urszuli i Tadeusza z racji 25 rocz. ślubu i ich dzieci.
O Boże błog. dla Jadwigi i Sławomira z racji 25 rocz. ślubu i ich dzieci.
18.00 Za +Antoniego Szklarka.

Po konkursie młodzież zwiedzała Żelazową Wolę – park i dworek, gdzie urodził się
Fryderyk Chopin.

