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Aby świątynia nie była nam obca
/Cd./ Na ołtarzu stoją również świece. Świece, czy to olejowe czy wykonane z wosku
lub stearyny, są zawsze żywym ogniem (nie mogą być to żarówki elektryczne) - jest to
znak żywej, prawdziwej obecności Chrystusa. /cd. str. 3/.

INFORMATOR PARAFIALNY
Nr 27 – 01 LIPCA 2012r.
TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
konto: 95 89850004 0010 0143 3870 0001

EWANGELIA NA TRZYNASTĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Mk 5.21-43

Wskrzeszenie córki Jara.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum
wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: "Moja
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła". Poszedł więc z
nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.
A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od
różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze
gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się
Jego płaszcza. Mówiła bowiem: "Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę
zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z
dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w
tłumie i zapytał: "Kto dotknął się mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie:
"Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął?" On jednak
rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą
prawdę. On zaś rzekł do niej: "Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona ze swej dolegliwości".
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: "Twoja
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?" Lecz Jezus słysząc, co mówiono,
rzekł przełożonemu synagogi: "Nie bój się, tylko wierz". I nie pozwolił nikomu iść z
sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i
rzekł do nich: "Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I
wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka
oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę
za rękę, rzekł do niej: "Talitha kum", to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań".
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i
polecił, aby jej dano jeść.

Wzrusza nas wiara Jaira, jak również wiara chorej kobiety. Na taką wiarę Jezus
odpowiada cudem uzdrowienia i wskrzeszenia. Z naszymi kłopotami i zmartwieniami
idźmy z wiarą do Jezusa, który słyszy nasz głos i przyjdzie nam z pomocą.
A może w jakimś biednym człowieku sam Jezus czeka na naszą pomoc?

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy czcicieli i sympatyków o. Pio na Mszę św. i adorację w najbliższy
czwartek, tj. 5 lipca br. na godz. 18.00.
2. W najbliższy piątek, tj. 6 lipca br. przeżywamy I piątek miesiąca. Dlatego
zapraszam do Sakramentu Pojednania od godz. 16.30 szczególnie dzieci
I Komunijne z rodzicami. Przypominam, że istotą Pierwszych 9-ciu piątków
miesiąca jest bycie na mszy św. i Komunia św, a nie tylko spowiedź. Dzieciom
Komunijnym przypominam o zmianie w formułce spowiedzi. Nie mówimy:
„Spowiadam się pierwszy raz…” lecz „Ostatni raz u spowiedzi byłam /byłem/…”
3. Osoby wyjeżdżające na 3-dniową wycieczkę nad morze, proszone są o dokonanie
wpłat do 10 lipca 2012 r.

●●●
UŚMIECHNIJ SIĘ
Rano w biurze:
- Stary, skąd masz takie limo pod okiem?!
- A, bo jak się wczoraj wieczorem modliliśmy przy stole i mówiliśmy "ale zbaw nas ode
złego", to niechcący spojrzałem na teściową...

Roratka
Paschał
W Adwencie, na ołtarzu lub obok, stoi świeca wyraźnie większa, przystrojona
na biało niebiesko, ozdobiona zieloną gałązką - to roratka, znak Matki Bożej, patronki
Adwentu. Z kolei podczas Okresu Wielkanocnego obok ołtarza stoi monumentalny
paschał - duża świeca z wbitymi granami, to symbole pięciu ran Pana Jezusa. Sam
paschał przypomina Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcę śmierci i grzechu.
Paschał zapala się również podczas udzielania chrztu i podczas uroczystości
pogrzebowych.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 02. 07. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 26/.
WTOREK 03. 07. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 27/.
ŚRODA 04. 07. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Józefa Gromka w 14 rocz. śmierci;
+Cezarego, Józefa i Rozalię Szymańskich oraz dziadków Szymańskich
i Lewandowskich;
+Władysława Skonecznego /greg. 28/;
+Jana Kaczmarczyka /int. od Doroty z rodziną/;
+Kazimierę w 5 rocz. śmierci i Stefana Matysiaków oraz cr. Haraśnych;
+Henryka Tkacza /int. od siostry Kazimiery z rodziną/;
+Mariannę Skoneczną /int. od córki Jadwigi z rodziną/;
+Mariannę Skorzycką /int. od wnuczki Joanny z rodziną/;
+Zofię Miksa /int. od córki Katarzyny z rodziną/;
+Krzysztofa Gromka;
+Antoninę Pawlak /int. od córki Barbary z mężem/;
+Mariana Galińskiego;
+Annę i Stanisława Młynarczyków.
CZWARTEK 05. 07. 2012

18.00 Za +Władysława Skonecznego /greg. 29/;
PIĄTEK 06. 07. 2012

18.00 Za +Krzysztofa Gromka;
+Władysława Skonecznego /greg. 30 - ostatnia/.
SOBOTA 07. 07. 2012

18.00 Za +Tadeusza Skórę, rodziców Włodarczyków i Henryka oraz Wojciecha
Lesiaka;
+Stefana Chudego /int. od syna Piotra z rodziną/.
NIEDZIELA 08. 07. 2012

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Magdaleny i Konrada Kąckich w 5 rocz. ślubu
i ich dzieci.
18.00 Za +Tadeusza w 5 rocz. śmierci i Józefa Tworskich oraz Marię i Józefa
Maszewskich.

