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Nasza młodzież, która uczestniczyła w Modlitewnym Spotkaniu Młodych na Polach
Lednickich. Hasło spotkania „Kobieta – dar i tajemnica”. O. Jan Góra mówił
o wartości życia w czystości i wychowaniu do pięknej i prawdziwej miłości. Był to hołd
złożony Maryi.
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Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie
grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi
i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je
olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby On
był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że
jest grzesznicą”.Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On
rzekł: ”Powiedz, Nauczycielu”. ”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden
winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać,
darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”. Szymon
odpowiedział: ”Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł: ”Słusznie
osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi
stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem
namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej
zaś rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić
sami do siebie: ”Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. On zaś rzekł do kobiety:
”Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.
Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie
Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od
słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona
Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego
mienia.

●●●
Nie dostrzegamy
Jak często jesteśmy podobni do faryzeusza. Uważamy się za lepszych od innych. Nie
dostrzegamy własnych grzechów, a wytykamy cudze. Patrzymy z góry na
niewierzących, na tych, którym życie się poplątało - i znaleźli się poza Kościołem.
Może właśnie oni są bliżej Boga. Może już spotkali się z Jego łaską, jak wytykana
paluchem - Magdalena.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.188.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Maksymiliana Sobczaka - niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA:

Ś.p. Franciszka Dulemba – pokój jej duszy.

●●●
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

1. Jan Glicner, kaw. z Łodzi i Aneta Wąsowska, panna z par. tutejszej;
2. Dominik Bąkiewicz, kaw. z Opoczna i Agnieszka Gil, panna z par. tutejszej;
3. Paweł Koczywąs, kaw. z Krzemienicy i Justyna Matysiak, panna z par. tutejszej;
4. Emilian Zgliński, kaw. i Katarzyna Kwiatkowska, panna - oboje z par. tutejszej;
5. Paweł Golec, kaw. z par. tut. i Małgorzata Kaczmarek, panna z Tomaszowa Maz.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Chirurg z ostrego dyżuru w niewielkim prowincjonalnym szpitalu telefonuje do
miejscowego sklepu motoryzacyjnego.
- Ile sprzedaliście dziś motocykli?
- Cztery.
- Och, to nie mogę jeszcze pójść do domu, bo przywieźli dopiero trzech...

Przez Bramę III Tysiąclecia przechodzą wszyscy uczestnicy Zlotu o północy.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 14. 06. 2010

18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy i Stanisława Filipczaków
z raji 65 rocz. ślubu.
WTOREK 15. 06. 2010

18.00 int. wolna
ŚRODA 16. 06. 2010

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Franciszkę Dulemba /int. od córki z rodziną/;
+Józefa, Franciszka, Wacława i Jana Nowocinów oraz Genowefę
i Edmunda Łupińskich;
+Józefa i Zofię Dąbrowskich oraz Stanisława, Anielę i Mariannę Praglów;
+Mariana Wójciaka /int. od Agnieszki z mężem/;
+Stanisława, Jana i Mariannę Pasików oraz Zofię, Jana, Bartłomieja
i Antoninę Grzelków;
+Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia, cr. Rochalów, Goleniów
i Jeziorskich;
+Andrzeja i Martę Tworskich, zm. z rodz. Tworskich i Fuksów oraz
Antoniego i Rozalię Bisów, zm z rodz. Bisów i Trzcińskich.
CZWARTEK 17. 06. 2010

18.00 int. wolna
PIĄTEK 18. 06. 2010-06

18.00 Za +Jana Tworskiego, dziadków Tworskich i Edwarda Kowalczyka.
19.00 Za +Jana i Antoninę Rybaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 19. 06. 2010

17.00 Ślub – Agnieszka Staroń i Krzysztof Kencler.
18.00 Za +Stanisława Dąbrowskiego.
NIEDZIELA 20. 06. 2010

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 Za Parafian.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla generała Edwarda Pietrzyka i jego
rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski.
18.00 Za +Władysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Sabiniaka oraz dziadków
Dąbrowskich i Wójcików.

Już po raz czternasty młodzież śpiewem, tańcem i zabawą chwali Pana.

