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Uzdrowienie sługi setnika.
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do
Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski
był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z
prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie:
Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - miłuje bowiem nasz naród i sam
zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko
domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem
godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego
przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć
podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu:
Chodź! - a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to! - a robi. Gdy Jezus to usłyszał,
zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak
wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali
sługę zdrowego.

Wiara jest darem Bożym, a naszą rolą jest przyjmować ten dar, oddawać się Bogu bez
zastrzeżeń, pełnić Jego wolę, czynić dobro z wdzięcznością, a więc być nie tylko
wierzącym, ale przede wszystkim być wiernym. Iść śladami setnika, dobrego dla
drugich i ufającego Jezusowi. Słowem, powtarzać szczerze: Panie, nie jestem godzien,
ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona. Słowa dobrego setnika
powtarzamy przed komunią świętą może nie zawsze świadomie. Zatem — mówmy je
z wiarą i ufnością w ciągłe Boże uzdrawianie. Bóg nas kocha. Bóg nami nie gardzi i to
mimo naszych grzechów. Patrzmy na siebie i drugich Bożymi oczami, pełnymi miłości,
podobnie jak setnik z Kafarnaum, który patrzył życzliwie na Żydów i na ciężko
chorego sługę.

26 maja dzieci naszej parafii przeżywały rocznicę I Komunii św. Na zdjęciach kilka
migawek z tej uroczystości.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o g. 18.00.
2. W czwartek, 6 czerwca br. o godz. 18.00, zapraszam na Mszę św. wszystkich
Parafian i czcicieli 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. W piątek, z racji I piątku miesiąca, zapraszamy do Sakr. Pojedn. od godz. 17.00.
Spotkanie dziecięcego i młodzieżowego Koła Żywego Róż. odbędzie się wyjątkowo
za tydzień, tj. 14 czerwca br.
4. Już dziś podaję do wiadomości, że I Komunia św. w naszej parafii odbędzie się
8 czerwca 2014 r.
5.Zapraszam wszystkich Parafian i przybyłych gości na Uroczystość Konsekracji
Kościoła, nadania tytułu o. Pio i 600 – lecia Parafii na godz. 12.00. Po Mszy św. na
poczęstunek przygotowany przez Koła Żywego Różańca naszej parafii i wspólne
biesiadowanie przy muzyce.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Piotr Lebczyński kaw. z Ornety i Joanna Rokicka, panna z par. tutejszej;
Mirosław Kasprzak, kaw. z Ojrzanowa i Katarzyna Kwiatkowska, panna z Zagór;
Adrian Koper, kaw. z Wiatrowca i Joanna Wolska, panna z par. tutejszej.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ:

Śp. Andrzej Pawlak – pokój jego duszy.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Orientacja
Do żłobu każdy trafi,
Choć nie zna geografii.
Jan Sztaudynger

Uroczystość Bożego Ciała

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 03. 06. 2013

18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.3/.
WTOREK 04. 06. 2013

18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.4/.
ŚRODA 05. 06. 2013

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Antoninę Pawlak /greg.5/;
+Władysława Włodarczyka /int. popogrzebowa/;
+Stanisławę i Jana Goździk;
+Stanisławę w 8 rocz. śmierci i Jana Olczaków, Teresę Kacprzak,
oraz cr. Olczaków i Haraśnych;
+Kazimierza Staszewskiego /int. od sąsiadów Skonecznych;
+Stanisławę Piaskowską /int. od wnucząt Karoliny i Michała/;
+Leszka, Stanisława i Jacka Sygitowiczów;
+Michalinę i Józefa Wojtysiów w 1 rocz. ich śmierci.
CZWARTEK 06. 06. 2013
OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

18.00 O Boże błogosławieństwo dla dzieci I Komunijnych /int. K.Ż. Róż. o. Pio/;
Za +Antoninę Pawlak /greg. 6/
PIĄTEK 07. 06. 2013

18.00 Za + Antoninę Pawlak /greg. 7/.
SOBOTA 08. 06. 2013

9.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.8/.
12.00 Za Parafian /Konsekracja Kościoła i Ołtarza/.
NIEDZIELA 09. 06. 2013

9.00 Za zmarłych Parafian.
12.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Barbary Rybak w 75 rocz. urodzin
18.00 Za +Antoninę Pawlak /greg.9/.
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