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9.08. 2011 r. Dzisiaj niemal bezchmurne niebo. W czasie postoju w Czerniewicach
pielgrzymi po prostu się bawili. Już na Mszy świętej, którą odprawił przewodnik
Grupy Srebrnej – ks. Andrzej Kuflikowski czuło się, że Eucharystia jest prawdziwym
dziękczynieniem za to, co Bóg daje.
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Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z
tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest
ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to
podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» Lecz On
odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona
przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł:
«Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie,
lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus
jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz»
Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

●●●
Jezus nazwał wiarę Kananejki wielką. A jeśli Jezus sam tak tę wiarę ocenił, to
oznacza, że w rzeczywistości ona musiała być wielka. Wydaje się, że ludzie stojący
blisko Jezusa nie mieli takiej wiary. Ale za to mieli ją ludzie z daleka, obcy, poganie.
Miał ją setnik rzymski, któremu Chrystus uzdrowił sługę. Po jego odejściu, Chrystus
pochwalił jego wiarę w słowach: „Tak wielkiej wiary to ja nie znalazłem w Izraelu”.
Znowu nazwa wiarę tego poganina „wielką”. Na czym polega wielka wiara?
Można od razu powiedzieć, że jest to wiara, którą rzadko spotyka się u ludzi.
Nam współczesnym bardziej potrzebne są przykłady takiej wiary. Taka wiara zapala
i pociąga innych, nawet tych najbardziej już straconych. Gdyby Chrystus dziś
przyszedł na ziemię, czy znalazłby taką wiarę u nas i w nas? Jaki przymiotnik tej
naszej wierze dałby dziś Chrystus? Czy powiedziałby, że to jest wielka wiara, czy
wiara maleńka? Czy wiara żywa, czy martwa, wiara chwiejna czy mocna?

Pielgrzymi po posiłku bawili się wesoło.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam już dziś na Dożynki Gminno – Parafialne, które odbędą się 4 września
o godz. 11.00. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie
z Małej Woli.
2. Jeszcze raz składam „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy poprzez ofiarę finansową
czy konkretną pracę przyczynili się do godnego przyjęcia Pielgrzymki
Akademickiej.

●●●
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Wacław Lechowski – pokój jego duszy.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Mikołaja Miniaka –niech Bóg prowadzi go przez życie drogą wiary prawdy i miłości
.●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Na początku Bóg stworzył ziemię, a potem odpoczął. Następnie Bóg stworzył
człowieka, a potem odpoczął. Potem Bóg stworzył kobietę. Od tej pory ani Bóg ani
człowiek nie odpoczywali.

●●●

Główni organizatorzy spotkania pielgrzymów w Czerniewicach od lewej: Ks.
Proboszcz – Krzysztof Osiński, główny organizator WAPM - Ks Andrzej Siekierski,
Wójt Gminy – Edward Pietrzyk i Sekretarz Gminy – Czesław Skorupiński /więcej na
str.: www.wapm.waw.pl lub www.youtube.com w opcji-szukaj wpisz: Ks. Krzysztof
Osiński/.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 15. 08. 2011
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

9.00 O Boże błogosławieństwo dla Marianny Staruch z racji 88 rocz. urodzin
i całej rodziny.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Jarosława z racji 2 rocz. ślubu
i ich córeczki.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja Fornalczyka z racji
95 rocz. urodzin.
WTOREK 16. 08. 2011

……
ŚRODA 17. 08. 2011

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Władysława i Mariana Tworskich oraz Mariannę Wójciak;
+Mariannę, Jadwigę, Mariolę i Bolesława Kobyłeckich oraz Jana Sochę.
CZWARTEK 18. 08. 2011

……
PIĄTEK 19. 08. 2011

……
SOBOTA 20. 08. 2011

……
NIEDZIELA 21. 08. 2011

9.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików i cr. Musików.
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Ryszarda z racji 70 rocz. urodzin /int. od dzieci/;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny i Wiesława z racji 12 rocz. ślubu
i ich dzieci;
O Boże błogosławieństwo dla Anny i Łukasza Błaszczyk z racji 1 rocz. ślubu;
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Justyny i Daniela w 5 rocz. ślubu
i ich córeczki.
18.00 Za +Longina w 1 rocz. śmierci, Anielę, Władysława i Jana Szczepańskich.
Do końca września czytamy Ewangelię św. Łukasza.
/Cd/Antiochia już w kilka lat po śmierci Pana Jezusa zapoznała się z Jego nauką. Przynieśli
ją tutaj chrześcijanie w czasie prześladowania, jakie wybuchło, kiedy to zginął św.
Szczepan, aresztowany został św. Piotr, a stracony św. Jakub Młodszy Apostoł, po nim
także św. Jakub Starszy. Można powiedzieć, że wtedy centrum Kościoła stała się Antiochia.
Tu właśnie wyznawców Chrystusa zaczęto nazywać chrześcijanami (Dz 11,26). W
Antiochii przebywał po swoim cudownym uwolnieniu z więzienia św. Piotr. Także św.
Paweł tu często przebywał, gdyż Antiochia była dla jego wypraw bazą wypadową. Św.
Łukasz miał więc dosyć okazji, by się zetknąć z wyznawcami Chrystusa i obserwować ich
życie. Musiało być ono budujące. Jeszcze więcej oczarować musiała Łukasza nauka, którą
słyszał z ust Apostołów. Dlatego około roku 50 po narodzeniu Pana Jezusa, a w kilkanaście
lat po Jego śmierci, przyjął Chrzest święty i przyłączył się do św. Pawła Apostoła /cdn./.

