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Boże Ciało 2012
Co roku w Uroczystość Bożego Ciała wychodzimy na ulice, aby w barwnych
procesjach oddawać cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu pod postacią chleba.
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EWANGELIA NA DZIESIĄTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mt 3,20-35

Szatan został pokonany.
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać.
Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli
z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe
duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może
szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie
królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest
skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego
ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego".
Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego".
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go
przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją
matką i którzy są braćmi?" I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: "Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

●●●
Zaślepienie i upór w złym to groźny stan duszy, zapatrzonej w siebie i w swoje racje.
A przecież trzeba oderwać wzrok od siebie, by zobaczyć zalety drugiego, by wsłuchać
się w jego racje. Trzeba nade wszystko zobaczyć wielkie miłosierdzie Boże względem
nas samych, grzesznych ludzi. Jezus czeka na takie nastawienie naszego serca.

W minioną niedzielę nasze dzieci obchodziły rocznicę Komunii św. oraz odbyła się
Promocja Ministrancka.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.
2. W czwartek, 14 czerwca br., o godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. czcicieli
i sympatykow o. Pio, a po niej na procesję z racji Oktawy Bożego Ciała.
Na tej Mszy św. poświęcimy wianki z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych.
3. Zapraszamy w piątek na kolejne spotkanie w ramach Kursu Przedmałżeńskiego.

●●●
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Wiktorię Młynarczyk - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy
i miłości.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Tomasz Kościsty, kawaler z par. tutejszej i Malwina Gońda, panna z Białynina;
Łukasz Klimczak, kaw. z par. tutejszej i Monika Świątkowska, panna z par. Choceń;
Marek Broniarek, kawaler z par. tut. i Natalia Wójciak, panna z par. Lubochnia;
Tomasz Wojtyś, kawaler z par. tut. i Anna Dziubek, panna z Łodzi.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pewien mżęczyzna dał ogłoszenie do gazety następujacej treści: Poszukuję żony.
Za kilka dni otrzymał ponad tysiąc listów o jednakowej treści: Niech pan weźmie moją.

W minionym tygodniu nasze Aniołki występowały w Nowym Mieście oraz na
powiatowym gotowaniu w parku w Czerniewicach.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 11. 06. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 5/;
+Stanisławę i Wacława Szymańskich.
WTOREK 12. 06. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Zofii Gierach w 80 rocz. urodzin;
Za + Władysława Skonecznego /greg. 6/.
ŚRODA 13. 06. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Jana w 1 rocz. śmierci i Władysława Dąbrowskich;
+Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia, zm. z rodz. Rochalów, Goleniów
i Jeziorskich;
+Michała Golca w 68 rocz. śmierci, który służył w Dywizjonie 303 i jego
rodziców;
+Antoninę, Antoniego i Józefa Kielanów;
+Antoniego Skrobisza;
+Władysława Skonecznego /greg. 7/;
+Andrzeja Klimczaka /int. od córki Janiny z rodziną/;
+Karola w 1 rocz. śmierci, zm. z rodz. Trzonków i Glicnerów;
+Andrzeja Fornalczyka /int. od chrzestnicy Haliny/;
+Jana Kaczmarczyka /int. popogrzebowa/;
+Henryka Tkacza /int. popogrzebowa/;
+Józefę Piorunowską /int. popogrzebowa/;
+Antoninę i Antoniego Jędrychowiczów, Mariannę i Antoniego Skonecznych
oraz Antoniego Lisa;
+Antoniego Szklarka;
+Grażynę Zarębską, Mariana, Jadwigę i Wacława Galińskich;
+Helenę i Tadeusza Adamowiczów, zm. z rodz. Wójciaków i Adamowiczów.
CZWARTEK 14. 06. 2012

118.00 W intencjach Maryjnych /int. K. Żywego Róż. o. Pio/;
Za +Władysława Skonecznego /greg. 8/;
+Stanisława Pasika w 10 rocz. śmierci, Zofię, Jana, Bartłomieja i Antoninę
Grzelków oraz Jana i Mariannę Pasików.
PIĄTEK 15. 06. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 9/;
+rodziców Goleniów i Czesława Golenia oraz Teresę Jankowską.
SOBOTA 16. 06. 2012

18.00 Za +Krystynę i Czesława Boneckich /int. od Mariusza/;
+Stanisława Dąbrowskiego oraz Bolesławę i Władysława Rogulskich;
+Władysława Skonecznego /greg. 10/.
NIEDZIELA 17. 06. 2012

9.00 Za +rodziców Kłosów i Sekułów oraz Jana i Kazimierza Kowalskich;
+Władysława Skonecznego /greg. 11/.
12.00 O Boże błog. dla Ewy i Kamila Leszczyńskich w 4 rocz. ślubu oraz Eli i Jana
Romaldowskich w 27 rocz. ślubu;
O Boże błog. i zdrowie dla Barbary i Stanisława z racji 30 rocz. ślubu i ich dzieci
18.00 Za +Helenę, Wojciecha, Grzegorza i Józefa Bisów oraz Janinę i Władysława
Skonecznych.

