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Gong.
Aby świątynia nie była nam obca
/Cd./ Na stopniach ołtarza stoją dzwonki, czasem gong (pozwolenie na posługiwanie
się dzwonkami i gongiem bywa przez młodszych ministrantów traktowane jako
wyróżnienie, znak ich doświadczenia - przecież trzeba wiedzieć, kiedy się dzwoni).
Dzwonkami wyznaczeni ministranci dają wiernym sygnał, że trzeba uklęknąć albo
wstać. Wierni powinni sami zauważyć ten moment, ale może się zdarzyć, że ktoś się
"zamodli" (albo po prostu zagapi) /cd.str. 2/.
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Jezus nie przyjęty w Nazarecie.

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego
uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu,
przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: "Skąd On to ma? I co za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy
nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż
nie żyją tu u nas także Jego siostry?" I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w
swoim domu, może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać
żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił
się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Każdy chrześcijanin na mocy chrztu św. uczestniczy w potrójnej funkcji Jezusa
Chrystusa — kapłana, proroka i króla. W jaki sposób w życiu codziennym
powinniśmy realizować te funkcje? Funkcja kapłańska polega na uświęcaniu,
prorocka — inaczej nauczycielska — na dawaniu świadectwa słowem i czynem,
natomiast królewska, zwana pasterską, wyraża się służbą. W czasach wielkiego
zamętu bardzo potrzeba prorockiej mowy. Potrzeba świadków wiary. Prorockie słowa
z Księgi Izajasza, które Jezus odniósł do siebie: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę”, powinny stać się drogowskazem także dla nas —
byśmy, żyjąc Słowem Bożym, byli współczesnymi „prorokami”, czyli czytelnymi
świadkami Jezusa. On pragnie, byśmy przyprowadzili do Niego „zaginionych” na
drogach współczesnego świata; tych, którzy są najbardziej ubodzy — bo brakuje im
wiary, nadziei i miłości.

Dzwonki
Kołatka
W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej i w Wielki Piątek, podczas
Nabożeństwa Męki Pańskiej ministranci używają specjalnych drewnianych kołatek
/cdn/.

OGŁOSZENIA
1. Przypominamy wyjeżdżającym do Torunia, Gdańska, Sopotu w dniach 13 – 15
lipca, że pielgrzymkę rozpoczynamy Mszą św. w naszym kościele o godz. 5.00.
Proszę zabrać ze sobą legitymacje szkolne, rencisty bądź emeryta.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Miłosza Tworskiego i Anastazję Żegnałek - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą
wiary, prawdy i miłości.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Piotr Golec, kawaler z par. tutejszej i Monika Rutkowska, panna z Rawy Maz.
Michał Król, kawaler z par. tutejszej i Joanna Budzik, panna z par. Krzemienica.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Spędzanie czasu
Dotąd spędzamy czas
Aż on w końcu spędzi nas.
Jan Sztaudynger

Róża prawdziwa i sztuczna
Szydzi z prawdziwej sztuczna:
- Krótkie twoje trwanie,
Wdzięk pani wkrótce minie,
A mój pozostanie...
- Tak - rzecze wonna róża,
Rumieniąc się skromnie Ale patrząc na panią,
Myśleć będą o mnie!
Jan Sztaudynger

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 09. 07. 2012

…….
WTOREK 10. 07. 2012

…….
ŚRODA 11. 07. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi w 85 rocz. urodzin.
Za +Władysława w 25 rocz. śmierci, Janinę, Jana, Henryka i Barbarę
Sowików;
+Jana Kaczmarczyka /int. od Elżbiety z rodziną/;
+Henryka Tkacza /int. od rodziny Gruchałów i Łęczyckich/;
+Mariannę Skoneczną /int. popogrzebowa/;
+Mariannę Skorzycką /int. popogrzebowa/;
+Zofię Miksa /int. od syna Piotra z rodziną/;
+Zofię i Henryka Skrzyckich;
+Antoninę Pawlak /int. od córki Janiny z Magdą/;
+Zofię, Aleksandra i Zygmunta Majchrzaków;
+Andrzeja i Martę Tworskich, cr. Tworskich, Sołtysiaków i Fuksów,
Antoniego i Rozalię Bisów, cr. Bisów i Trzcińskich;
+Jana w 18 rocz. śmierci i dziadków Pałągiewiczów oraz Halinę Sępińską.
CZWARTEK 12. 07. 2012

…….
PIĄTEK 13. 07. 2012

…….
SOBOTA 14. 07. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny Staruch w 80 rocz. urodzin;
Za +Stefana Chudego /int. od rodziny Dziągów/.
NIEDZIELA 15. 07. 2012

9.00 Za +Jana Matysiaka w 5 rocz. śmierci oraz cr. Matysiaków i dziadków
Walasów;
+Władysława Magierę.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii z racji 2 rocz. urodzin i jej
rodziców.
18.00 Za +Kazimierę w 4 rocz. śmierci i Jana Sobczaków.

