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24 czerwca - Uroczystość Jana Chrzciciela
Zwyczaje polskie związane ze św. Janem Chrzcicielem
Trzeba przyznać, że żaden święty nie wyrył w zwyczajach polskich tak silnych śladów, jak
św. Jan Chrzciciel. Jego dzień przypada właśnie wtedy, kiedy najdłuższy jest dzień a noc
najkrótsza. Jest przekonanie wśród ludu, że przed 24 czerwca nie wolno się kąpać
w wodzie, bo jeszcze św. Jan jej nie poświęcił. Noc z 23/24 czerwca - to noc nadziemskich
potęg, uczty czarownic, badania przyszłości. Stąd baśń o kwiecie paproci, który pokazuje
się właśnie w tę noc i obiecuje szczęście temu, kto go znajdzie. Lud chodzi także i szuka
niektórych ziół, które zerwane tej nocy mają szczególną moc leczniczą. Dziewczęta
puszczają wianki na wodę przystrojone w świeczki i śledzą pilnie ich bieg, kiedy zatoną
i jak długo będą świecić. Z tego wyciągają wróżby. Chłopcy przechwytują je jadąc na
łódkach. Której dziewczynie „rabuś” wianek pierwszy pochwyci, ta ma pewność, że
pierwsza będzie miała wesele. Najpopularniejszy zwyczaj obok puszczania wianków - to w
dawnych wioskach --„kupały” i „sobótki” czyli palenie ognisk i skakanie przez nie.
Zwyczaj ten zachował się do dnia dzisiejszego
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Uciszenie burzy na jeziorze
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na
drugą stronę”.Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie
płynęły z Nim.. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łodź, tak że łódź się już
napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:
„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał,rozkazał wichrowi i rzekł do
jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się Uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do
nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo
i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu
posłuszne?”.

Wakacyjne wędrówki, które w tych dniach rozpoczynamy, czy nawet krótkie wypady
za miasto, do lasu lub nad jezioro, mogą być okazją do zatrzymania się przy tajemnicy
świata stworzonego przez Boga. Bywa i tak, że nawet naturalne zjawiska - tęcza, zachód
słońca, niebo po burzy - budzą w nas taki zachwyt, który nieomal od razu kieruje nasze
myśli ku Bogu
Czytana dziś Ewangelia pokazuje nam nie tylko jedno z ważnych wydarzeń, które
miały miejsce w życiu apostołów - dzisiejsze opowiadanie o burzy na morzu, w całej swojej
ekspresji, przemawia także siłą obrazu i głębią przeżyć samych uczniów Jezusa. Bo
przecież także oni w zetknięciu z siłami natury zwrócili swe oczy ku Jezusowi. Właśnie
tajemnica świata i jego żywiołów stała się okazją do kolejnej lekcji wiary, której udzielił im
Nauczyciel.
W łodzi targanej wiatrem są jakby dwa różne od siebie światy. Z jednej strony
przerażeni uczniowie, wzywający pomocy Nauczyciela; z drugiej Jezus, który spokojnie,
nie bacząc na burzę, śpi sobie „w tyle łodzi na wezgłowiu”. Panika i sen, lęk i pokój,
niepewność i zaufanie - w jednej chwili ujawnia się cały dystans, który dzieli ucznia
i Nauczyciela. W obliczu trudności, właściwie o krok od śmierci, kiedy uczniowie wołają:
„nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”, słyszymy słowo, które musi budzić jakąś refleksję:
„Nauczycielu”. W niezwykle trudnej sytuacji, kiedy uczniowie nie wiedzą, co robić, pośród
wichru i fal bijących w łódź, słychać to jedno słowo: „Nauczycielu”.
Warto odczytać słowa dzisiejszej Ewangelii jako zaproszenie do spotkania
z Jezusem-Nauczycielem. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych, niecodziennych, kiedy nad
naszym życiem przetacza się jakaś burza czy niespodziewana nawałnica, właśnie Jezus ma
nam wskazywać drogę, ma być Nauczycielem, który przychodzi z pomocą.
Trzeba jednak pamiętać, że spontaniczne wołanie „Nauczycielu” pojawia się w sercu
i na ustach tylko wtedy, gdy człowiek dzień pod dniu jest blisko Niego. Więź z Jezusem
rodzi się i podtrzymuje w czasie każdej Eucharystii, modlitwy i każdego otwarcia Pisma
Świętego. To są te chwile, które przygotowują nas na stawienie czoła każdej burzy
i wszelkim falom, które biją w łódź naszego życia.

OGŁOSZENIA

1. W czwartek, 25 czerwca br. o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich uczniów, dyrekcję
szkoły, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkół oraz rodziców na Mszę św.
dziękczynną na zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Po liturgii odbędzie się ognisko
dla wszystkich członków dziecięcych i młodzieżowych zespołów parafialnych.
2. W zeszłym tygodniu od uderzenia pioruna spłonęła drewniana stodoła w gospodarstwie
p. Golców z Józefowa. W przyszłą niedzielę będzie możliwość wyrażenia swego
wsparcia i solidarności składając ofiarę do puszki po Mszy św.
3. Dziękujemy za ofiary na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 997,90 zł. Bóg zapłać!

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZLI DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Wiesław Pawlak i ś.p. Kazimiera Gromek. Pamiętajmy o naszych zmarłych
w codziennej modlitwie.

DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Kamil Kowara, kawaler z par. św. Rodziny w Tomaszowie Maz. i Anna Szurmańska,
panna z parafii tutejszej, zapowiedź II;
Piotr Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Urszula Izabela Świontek, panna z par.
Wniebowzięcia NMP w Lubochni, zapowiedź I;
Marcin Stępowski, kawaler z par. św. Stanisława Bpa M w Boguszycach i Agata
Lucyna Broniarek, panna z par. tutejszej, zapowiedź I;
Marcin Marcjanik, kawaler z par. tutejszej i Ewelina Szymańska, panna z par.
tutejszej, zapowiedź I;
Grzegorz Paweł Żelazek, kawaler z par. tutejszej i Wioletta Agnieszka Smoła, panna
z par. św. Małgorzaty w Chorzęcinie, zapowiedź I.
Piotr Gdak, kawaler z par. tutejszej i Agata Kopacz, panna z par. Matki Bożej
Fatimskiej w Bielinach, zapowiedź I

UŚMIECHNIJ SIĘ

- Czy pamiętaliście o obietnicy spełnienia przez sobotę i niedzielę dobrego uczynku? – pyta
katechetka
- Ja, proszę siostry, zrobiłem aż dwa!
- To wspaniale! A jakie?
- W sobotę pojechałem odwiedzić babcię i babcia bardzo się ucieszyła. W niedzielę
wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej.
***
Abram, właściciel straganu warzywniczego, do żony:
- Zapamiętaj, nie kupuj dzisiaj nic od Rabinowiczowej!
- A czemu?
- Bo pożyczyła naszą wagę.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 22. 06. 2015 r.

18:00 – za + Stefanię Dąbrowską (int. od Danuty z rodz.).
Nabożeństwo czerwcowe
WTOREK, 23. 06. 2015 r.

18:00 – za + Kazimierza Rosłaniec (int. od żony).
Nabożeństwo czerwcowe
ŚRODA, 24. 06. 2015 r.

uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 19 sierpnia 2015 r./:
– o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla p. Władysława z ok. imienin
i 75 urodzin;
– o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla p. Janiny i Jana
z ok. imienin (int. od c. Renaty z rodz.);
za + Janinę i Władysława Skonecznych;
+ Wiesława Pawlaka (int. od uczestników pogrzebu);
+ Jana Żelazka z ok. imienin, Stanisławę i Władysława Żelazków;
+ Jana Więckowskiego z ok. im., Janinę i Eugeniusza Duczek;
+ Teresę Kacprzak z ok. 16 roczn. śm.;
+ Jana Wieczorka z ok. imienin;
+ Janinę Kaczmarską;
+ Janinę i Jana Filipczaków z ok. imienin;
+ Władysława w 20 roczn. śm. i Zofię Gierach;
+ Grzegorza Kaczmarczyka w 1 roczn. śm. (int. od pracowników);
+ Michalinę i Jana Matyjaszczyków, zm. c.r. Matyjaszczyków i Sputowskich;
+ Janinę i Stanisława Sobolewskich oraz Józefę i Antoniego Owczarek;
+ Jana Goskę z ok. imienin;
+ Kazimierę Gromek (int. od uczestników pogrzebu) ;
+ Marcjannę, Piotra, Władysława, Jana, Stefana i Zbigniewa Włodarczyków
oraz Aurelię, Stanisława i Wiesława Kutów.
Nabożeństwo czerwcowe
CZWARTEK, 25. 06. 2015r.

18:00 – za + Juliana i Helenę Gwiazdowicz (int. od c. Marianny z mężem).
Nabożeństwo czerwcowe
PIĄTEK, 26. 06. 2015 r.

18:00 – za + Juliana i Helenę Gwiazdowicz (int. od c. Jolanty z mężem).
Nabożeństwo czerwcowe
SOBOTA, 27. 06. 2015 r.

18:00 – za + Zofię i Władysława Skonecznych.
Nabożeństwo czerwcowe
NIEDZIELA, 28. 06. 2015 r.

9:00 – za + Władysława i Jana Dąbrowskich, Arkadiusza i Jana Sabiniaków .
12:00 – za + Tadeusza, Władysława, Kamila Goleniów, Ewę i Marcina
Goleniów, Józefę i Władysława Pijanowskich.
18:00 – za + Władysława i Mariana Tworskich, Mariannę Wójciak.
Nabożeństwo czerwcowe

