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XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 5,21-24.35b-43)
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. Przyszli ludzie do
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.

LEKCJA CIERPIENIA
Choroba, ból, śmierć kogoś bliskiego –
te i inne oblicza cierpienia wywołują
sprzeciw. Buntujemy się przeciwko
nim, a czasem przeciw Bogu,
doszukując się Jego winy. Gdyby
można było cierpienie przeżywać w
inny sposób, ze spokojem czy radością,
przestałoby być cierpieniem. Niezgoda
na cierpienie odkrywa słabość, obnaża
bezradność, upokarza. I dlatego
cierpiące osoby nierzadko doświad-

czają oczyszczenia w wierze. Być może
w taki sposób działa Bóg, usuwając to
wszystko, co w nas przysłania Jego
samego. Jezus podczas ziemskiego
życia nie unikał cierpiących ludzi.
Spotkania z nimi pokazują, w jaki
sposób Bóg wychodzi naprzeciw
człowiekowi w jego biedzie.
Panie Jezu Chryste, pomóż mi
w chwili próby. Bądź blisko, kiedy
cierpię, bo wierzę, że tylko z Tobą i w
Tobie mogę odnaleźć samego siebie.

I N T E N C J E 02-08.07.2018
PONIEDZIAŁEK – 02.07.2018
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 - Za † Floriana Demczyna w 4 r. śm., jego †† rodziców, d. w c.
- Za † męża i ojca Jana, ojca Pawła, brata Bernarda, szwagra Waldemara, †† teściów Martę i
Franciszka, †† z pokr. Kampa, Matuszek, Maciejczyk
WTOREK – 03.07.2018 – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7.00 - wolna intencja
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat, i Aniołów Stróżów… w int. Adama i Anny
- Za †† dziadków Stanisława i Elżbietę Rajskich Stanisława i Marię Bocia, teścia Jerzego, †† pokr.
ŚRODA – 04.07.2018
7.00 - Za †† rodziców Stefana i Elżbietę Walczak, †† teściów, męża Henryka oraz o bł. B. i zdr. w
rodzinie
18.00 - Za † męża Romana, † syna Waltra, † zięcia Eugeniusza, †† rodziców z obu str, †† z rodziny
- Za †† rodziców Agnieszkę i Antoniego Lechowicz, † brata Stanisława, męża Juliana, teściów
Józefę i Ignacego Kotarzewskich, szwagrów Juliana i Adama, †† dziad, siostrzeńca Janusza,dwc
CZWARTEK – 05.07.2018 – I czwartek
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
- Za † ojca Wilhelma w dniu urodzin, † babcię (od córki Krystyny z rodziną)
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Michała z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † Zbigniewa Maślankę (od rodziny Stopów)
PIĄTEK – 06.07.2018 – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – I piątek
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † ojca Ignacego w k. r. śm., †† z rodziny z obu str., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. Antoniego… w int. Beaty i Aleksandra z ok. k. r. ślubu oraz o
bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 07.07.2018
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różańca
18.00 - Za † męża Leszka w k. r. śm., zięcia Henryka, †† rodziców z obu str., wujka Sylwestra, koleżankę
Irenę, d. w c.
- Za †† rodziców Różę i Teodora, ich †† rodzeństwo, †† z rodziny
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2018
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Za †† rodziców Annę i Henryka Arciuch, teścia Rudolfa Kania, †† dziadków, †† z pokr.
- Za † matkę i teściową Zofię Matyja w 10 r. śm., †† rodziców Antoniego i Marię Wiszniewskich,
†† dziadków z obu stron, †† z rodziny Paprocki, Wiszniewski, Lipski, Matyja, Cieniawa,
Wszołek, d. w c.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. rodziny Pietruszka
11.15 - Za † ojca Kazimierza w r. śm., † matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, †† z rodziny
Wojs, Białkowski, Wnękowicz
- Za † męża Antoniego w 13 r. śm., †† rodziców z obu str., †† Marię, Marka i Zdzisława oraz o
bł. B. i zdr. w rodzinie
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zofii i Józefa z ok. 45 r. ślubu oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci i
wnucząt
- Za † Monikę Czapla w 1 r. śm.
16.00 - Nieszpory niedzielne

O G Ł O S Z E N I A 01-08.07.2018
1. NIEDZIELA XIII ZWYKŁA Kościół gromadzi nas na świątecznej Eucharystii, która jest
szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Niech to spotkanie umacnia nas do
autentycznego świadectwa wiary w codziennym życiu.
• o godz. 16.00 nieszpory, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek Święto św. Tomasza, Apostoła.
4. W czwartek przypada wspomnienie św. Marii Goretti oraz jest to I Czwartek miesiąca –
czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
• O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
• Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi przed I Piątkiem miesiąca.
• O godz. 18.00 Msza św. wieczorna i nabożeństwo eucharystyczne
5. W piątek przypada wspomnienie błog. Marii Teresy Ledóchowskiej i I Piątek miesiąca –
Dzień Bożego Miłosierdzia, czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa.
• O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii
i budowniczych kościoła.
• O godz. 15.00 Nabożeństwo w Godzinie Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu
i Godzinki ku czci Męki Pańskiej oraz adoracja Najśw. Sakramentu.
• Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
• O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające i Msza św. wieczorna
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
• O godz. 6.30 różaniec wynagradzający.
• O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej oraz
nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej po Mszy św. zmiana tajemnic.
Zachęcamy do praktykowania I Sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża objawiając się
w Fatimie.
• Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach
• od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. W niedzielę 8 lipca o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
8. Informujemy parafian, że kancelaria w okresie wakacyjnym czynna będzie tylko
w godzinach wieczornych: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 18.45 do 19.30.
9. Dzisiaj kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego
w Opolu.
10. Przed kościołem zbiórka do puszek na materialną pomoc dla syryjskich dzieci
w Aleppo. Wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu, a udającym się na wakacje i urlopy dobrego wypoczynku.

ŚWIĘTO
ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają
Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg
Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają
o nim jeden raz.
Tomasz, zwany także Didymos (tzn. bliźniak), należał
do ścisłego grona Dwunastu Apostołów.
Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja
chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin
z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według
ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie
w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r. Piszą o tym
wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce
pochówku podawany jest Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już
w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chios, a w roku 1258
do Ortony w Italii.
O zainteresowaniu osobą św. Tomasza Apostoła świadczą także liczne apokryfy:
Historia Abgara, Apokalipsa Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia Tomasza.
Interesujący i oryginalny jest ostatni wymieniony wyżej apokryf - Dzieje Tomasza.
Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podróż św. Tomasza do Indii w roli
architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak budować pałac
królewski, św. Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu
wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego rodzina.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po
Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem
kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore, miano im pokazać
grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy.
W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się
ono na miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć
męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas
Mount (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają
jedną miejscowość: „Górę Św. Tomasza”, położoną na jednym z przedmieść Madrasu.
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