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MK 6, 1-6

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 swym 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.
W czasach, w których przyszło nam żyć — pełnych niepewności, sensacji,
fałszywych wiadomości, dwuznaczności, manipulacji, kłamstwa i relatywizmu — warto
zastanowić się, czym tak naprawdę jest proroctwo. Najczęściej kojarzy się ono z
przepowiadaniem przyszłości, z przewidywaniem wydarzeń, które mają nastąpić. Wielu
ludziom słowo „proroctwo” przywodzi na myśl wróżkę, jasnowidza...
Kim zatem jest prorok w sensie biblijnym? Prorok to człowiek napełniony Duchem
Bożym, człowiek natchniony (Oz 9,7). To ten, który mówi w imieniu Boga. Mówi pełen
mocy Ducha Świętego (Mi 3,8). To ten, który jest świadomy, że przekazuje nie swoje
orędzie, lecz Słowo Boże, które zostało mu objawione. Prorok to sługa Słowa.
Jaki jest cel proroctwa? Prorok Starego Przymierza objawiał Słowo Boże, które było
nośnikiem woli Bożej. Proroctwo uczyło i wyjaśniało. W centrum Starego Przymierza
znajdował się Dekalog — dziesięcioro przykazań. Przekazując Słowo Boże, prorok uczył,
jak pełnić w konkretnej życiowej sytuacji wolę Bożą zawartą w przykazaniach. Prorok
Nowego Przymierza wyjaśnia natomiast, jak realizować w życiu przykazanie miłości, które
stoi w centrum Nowego Przymierza.
Każdy chrześcijanin na mocy chrztu św. uczestniczy w potrójnej funkcji Jezusa
Chrystusa — kapłana, proroka i króla. 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.

Przed drzwiami gnieźnieńskimi

Przed zamkiem reszelskim

OGŁOSZENIA

1. W zeszłym tygodniu młodzież zaangażowana w zespołach parafialnych wyjechała na
jednodniowe wycieczki do Gniezna, Lichenia i Brdowa oraz do św. Lipki, Szczytna
i Reszla. Wyjazdy te były możliwe dzięki użyczeniu busa przez firmę ProjektSolartechnik p. Marcjaników. W imieniu młodzieży składam serdeczne podziękowania.
Bóg zapłać!
2. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości 1106,70 zł.
Bóg zapłać!
DO ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Piotr Adamowicz, kawaler z par. tutejszej i Urszula Izabela Świontek, panna z par.
Wniebowzięcia NMP w Lubochni, zapowiedź III;
Marcin Stępowski, kawaler z par. św. Stanisława Bpa M. w Boguszycach i Agata
Lucyna Broniarek, panna z par. tutejszej, zapowiedź II;
Marcin Marcjanik, kawaler z par. tutejszej i Ewelina Szymańska, panna z par.
tutejszej, zapowiedź III;
Grzegorz Paweł Żelazek, kawaler z par. tutejszej i Wioletta Agnieszka Smoła, panna
z par. św. Małgorzaty w Chorzęcinie, zapowiedź III;
Piotr Gdak, kawaler z par. tutejszej i Agata Kopacz, panna z par. Matki Bożej
Fatimskiej w Bielinach, zapowiedź III;
Łukasz Stanisław Kowalski, kawaler z par. tutejszej i Kinga Paula Dąbrowska, panna
z par. tutejszej, zapowiedź III;
Paweł Łopatka, kawaler z par. św. Marcina w Wysokiennicach i Klaudia Anna
Staruch, panna z par. tutejszej, zapowiedź I;
Jan Pewniak, kawaler z par. św. Bartłomieja Ap. w Żelechlinku i Beata Zofia
Strzechowska, panna z par. tutejszej, zapowiedź I.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Listonosz z nadmorskiej miejscowości był wściekły, bo musiał dostarczyć pocztówkę dla
latarnika, co wiązało się z wypłynięciem łódką i dużym nakładem czasu. Kiedy dotarł do
latarni, wyburczał do latarnika:
- Pocztówka!
- Dzięki - odpowiedział latarnik. - I nie złość się tak, bo zaprenumeruję gazetę...

W minioną niedzielę pożegnaliśmy Ks. Artura dziękując za Jego posługę w naszej Parafii.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 06. 07. 2015 r.

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7:30 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Milenki i Larsa z ok.
7 roczn. urodzin.
WTOREK, 07. 07. 2015 r.

7:30 – za + Juliana Gwiazdowicza (int. od teściów Pacochów z rodz.).
ŚRODA, 08. 07. 2015 r.

wspomnienie św. Jana z Dukli
18:00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 02 września 2015 r./:
– o łaskę nawrócenia i przemianę serca;
– Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Natalii z ok. 18 rocznicy
urodzin;
za + Józefa Gieracha (int. od chrześnicy Doroty Pelc z rodz.);
+ Cezarego, Józefa i Rozalię Szymańskich oraz dziadk. Szymańskich
i Lewandowskich;
+ Kazimierza Skonecznego i zm. c.r. Skonecznych;
+ Tadeusza Skórę, Wojciecha Lesiaka oraz zm. c.r. Skórów, Włodarczyków
i Lesiaków;
+ Jakuba w 19 roczn. śm. i Lucjannę Rybak;
+ Pawła Kartasińskiego;
+ Ryszarda Sygitowicza w 2 roczn. śm.;
+ Kazimierę w 8 roczn. śm. i Stefana Matysiaków oraz zm.
c.r. Haraśnych;
+ Tadeusza i Józefa Tworskich, Mariannę i Józefa Maszewskich;
+ Krystynę Adamską (int. od uczestn. pogrzebu).
CZWARTEK, 09. 07. 2015r.

7:30 – za + Mariannę Słomińską (int. od p. Wiesławy).
PIĄTEK, 10. 07. 2015 r.

18:00 – za + Kazimierza Rogulskiego i Czesława Haraśnego.
SOBOTA, 11. 07. 2015 r.

święto św. Benedykta, opata patrona Europy
17:00 Ślub: Kinga Dąbrowska i Łukasz Kowalski.
18:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysia z ok. 1 rocznicy urodzin
i jego rodziców.
NIEDZIELA, 12. 07. 2015 r.

9:00 – za zmarłych Parafian – wypominkowa.
12:00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla p. Stanisławy i Jana
z ok. 45 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa (int. od dzieci).
18:00 – za + Lidię i Mariana Wójciak.

