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XIII Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Marka (Mk 5,21-43)
„(…) 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. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele
przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła między
tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z
dolegliwości. (…)Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej
dolegliwości! Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu
synagogi: Nie bój się, wierz tylko! (…)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”.
Dzisiejsza Ewangelia opisuje szczegółowo dla unicestwienia czy dla istnienia, na kilka lat czy na
spotkanie Jezusa z chorobą, cierpieniem i śmiercią. całą wieczność? Ważne i trudne pytania. Odpowiedź
Kobieta cierpiąca przez długie lata zostaje na nie dał Syn Boży, Jezus Chrystus.
uzdrowiona w jednej chwili. Wystarczyła jej wiara i
„Dziecko nie umarło, tylko śpi”. Dla Jezusa
dotknięcie Jezusowej szaty. Córka zaś pewnego śmierć jest snem trwającym jakiś czas. On zniweczył
dostojnika powraca ze śmierci do życia. Chrystus śmierć i zapewnił nam życie bez końca, bez łez i
wynagrodził w ten sposób jego wiarę, a jednocześnie cierpienia. Życie to da wszystkim, którzy Mu uwierzą
objawił swoją wszechmoc i miłosierdzie. Te dwa i zawierzą. Ostatecznym celem człowieka nie jest
cudowne znaki mówią bardzo wiele o sercu Syna zniszczenie ale zmartwychwstanie. Żeby nas o tym
Bożego i o ludzkiej biedzie.
przekonać, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, i
Człowiek choruje, cierpi i umiera, ale przecież nie sam ukrzyżowany i pogrzebany powrócił do życia, a
po to się urodził. Jego przeznaczeniem jest zdrowie, przez to zapewnił życie wszystkim. Chociaż ból i
radość, nieśmiertelność i życie. Jednak człowiek, cierpienie nadal trapią człowieka, chociaż śmierć
„naładowany” cierpieniem i stojący stale w obliczu nadal jest gorzka, to jednak od chwili, kiedy On
śmierci, stawia sobie i innym pytanie: dlaczego cierpiał i umarł na krzyżu, a trzeciego dnia
musimy cierpieć? Dlaczego musimy umierać? Po co zmartwychwstał, cierpienie nie jest już
człowiek został stworzony: dla życia czy dla śmierci,
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przekleństwem, a śmierć nie jest zgubą i zniszczeniem.
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PONIEDZIAŁEK – 02.07.2012
7.00 - Za + Czesławę Lipińską, + ojca Adama Lipińskiego, ++ z rodziny Lipińskich i Wróbel.
18.00 - Za + męża Mieczysława, ++ rodziców Anielę i Stanisława, za siostrę Natalię, braci
Edwarda i Henryka oraz za ++ teściów Michała i Walerię, ++ dziadków i d. w c.
- Za + mamę Halinę Zawada, ++ z rodziny Gałan i Zawada i d. w c.
- Do B. Op., MB Fatm i św. O. Pio... z ok. 90 r. ur. Elżbiety.
WTOREK – 03.07.2012 – Święto św. Tomasza, Apostoła
7.00 - Za + Marię i ++ z rodziny.
11.00 - Msza ślubna: Wieczorek Karol i Goli Anna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm z podz. za otrzymane łaski i powrót do zdrowia, z prośbą o dalsze
Boże błog. dla córki i całej rodziny.
ŚRODA – 04.07.2012
7.00 - Za + Bożenę Nieczyporuk (od kuzyna Artura z rodziną).
18.00 - Za + Krystynę Wieliczko w 1 r. śm.
- Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców, ++ rodzeństwo i d. w c.
I CZWARTEK miesiąca – 05.07.2012
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za ++ rodz. z obu stron, 3 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak, Miler i d. w c.
- Za + Teresę Borawską w 30 dzień po śmierci.
I PIĄTEK miesiąca – 06.07.2012 – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ rodziców Gertrudę i Karola, ++ dziadków z obu stron, + ciocie Rozalię i ++ z
całego pokrewieństwa i + brata Edwarda i szwagierkę Martę.
18.00 - Za + ojca Ignacego w 1 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Mariannę i Adama Maryniak, i ++ z rodziny Maryniaków, Stanków i
Patyków.
I SOBOTA miesiąca – 07.07.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Członków Żywego Różańca.
- Za + Mieczysława Walas w 30 dzień po śmierci.
16.30 - Msza św. dziękczynna jubileuszowa z ok. 50 rocz. ślubu Eugeniusza i Krystyny Barcik.
18.00 - Za + męża Leszka w 3 r. śm., ++ rodziców, zięcia Henryka i ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + ojca Kazimierza w rocz. śm., matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę,
teściów Jana i Władysława.
NIEDZIELA XIV Zwykła – 08.07.2012
7.00 - Za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Kofman, brata Ryszarda, siostry, dziadków,
Jadwigę i Teresę Kofman, Terese Górską - Doliwof, Jana Brzozowskiego, Gertrudę, męża
Jana Serockiego, syna Ryszarda i ++ z rodziny obu stron i d. w c.
8.30 - Za ++ rodz. Brygidę i Józefa Lebek, teściów Helenę i Tadeusza Juszczak, ++ brata
Franciszka i siostry Klarę i Erykę, ++ dziadków z obu stron, bratowe Annę i Adelajdę, za
++ z rodziny i pokrew. z obu stron i d. w c.
10.00 - Roczki: Mateusz Cieślik, Mateusz Rajn.
11.15 - Za + matkę i teściową Zofię Matyja w 3 rocz. śm., + z rodziny Matyja, Cieniawa i
Wszołek.
15.00 - DO B. Op. i MB Fatm... z ok. 35 rocz. śl. Aliny i Romana (od dzieci).
- Za ++ Annę i Edwarda Biernackich, Wilhelma Gordzielik i ++ z pokrew. i d. w c.
16.00 - - Nabożeństwo.
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XIII ZWYKŁA NIEDZIELA. Świat współczesny potrzebuje autentycznych
świadków Ewangelii. Ojciec Św. Benedykt XVI przypomina nam: „Jako prawdziwi
chrześcijanie jesteśmy zobowiązani nie tylko do słuchania Ewangelii i jej
rozważania w swoim sercu, ale nade wszystko do głoszenia jej całym swoim
życiem”. O godz. 16.00 nieszpory, zapraszamy.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio. Wszystkich
czcicieli św. Ojca Pio serdecznie zapraszamy do udziału.
We wtorek święto świętego Tomasza Apostoła.
I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i
Kapłaństwa. Po Mszy św. rano i wieczorem nabożeństwo i modlitwy za kapłanów
oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. rano
wystawienie Najśw. Sakramentu i całodzienna adoracja.
O 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
O 17.30 nabożeństwo wynagradzające.
Zachęcamy wszystkich parafian do praktykowania I Piątków miesiąca.
W piątek wspomnienie błog. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy i męczennicy.
W piątek przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Serdeczną modlitwą
pragniemy otoczyć wszystkich chorych i cierpiących a także tych, którzy posługują
wśród chorych niosąc im pociechę i pomoc.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy
do udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża w Fatimie.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający i Msza św. Po Mszy św. nabożeństwo z
rozważaniem tajemnicy różańcowej i zmiana tajemnic.
Ojcowie Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają młodzież na doroczne Święto
Młodzieży, które odbędzie się w dniach od 16 do 21 lipca br.
W niedzielę (8 lipca) o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i
rodziców.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne.
Dzisiaj kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
Wszystkim udającym się na wakacje i urlopy życzymy dobrego wypoczynku.
POGRZEB: + Ewelina Lenkiewicz – Kałamajska, lat 31,
zam. ul. Wł. Łokietka 3/11
Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 9.30.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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„W lipcu i sierpniu wiele rodzin
wyjeżdża na wakacje. Wszyscy
przecież potrzebujemy od czasu
do czasu dłuższego
wypoczynku fizycznego,
psychicznego i duchowego. (…)
Aby wakacje rzeczywiście były
czasem odprężenia i
zaowocowały dobrym
samopoczuciem, każdy
powinien odnaleźć równowagę
w stosunku do samego siebie,
do innych ludzi i do
środowiska. Właśnie ta
wewnętrzna i zewnętrzna
harmonia regeneruje ducha i
przywraca energię ciału i
duszy”.
Jan Paweł II, Watykan,
6 lipca 1997
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„Społeczeństwo, w którym tempo
codziennego życia wzrasta ponad
wszelką miarę, musi na nowo odkryć
wartość odpoczynku, uważając
jednak, aby nie przekształcić go —
pod wpływem swoistego hedonizmu
— w »odpoczynek od wartości«.
Prawdziwy wakacyjny odpoczynek
polega na tym, że uwalniając od
zwykłych codziennych obowiązków
pozwala na nowo odkryć wartości,
które zazwyczaj zaniedbujemy, takie
jak kontakt z naturą, radość przyjaźni,
bezinteresowna solidarność. Przede
wszystkim zaś wakacje powinny być
czasem, w którym można poświęcić
więcej uwagi życiu duchowemu,
medytacji i modlitwie. Z całego serca
życzę wszystkim takich wakacji”. Jan
Paweł II, Watykan, 4 lipca 1993

„Idźcie na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco”
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku, oderwania
się do codziennych obowiązków. Przywołane w ramkach słowa
Błogosławionego Jana Pawła II zwracają uwagę na istotne wartości i
kwestię jakości wypoczynku, którego przecież każdy z nas potrzebuje.
W dzisiejszym zabieganym i zapracowanym świecie często brakuje
nam czasu na taką właśnie chwilę wytchnienia, a to sam Chrystus
zachęcał do odpoczynku Apostołów, mówiąc: „Pójdźcie sami na miejsce
pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Zachęca ich zatem do
pozostawienia na jakiś czas pracy i obowiązków, do oddalenia się od
zgiełku i gwaru, do wyciszenia i kontemplacji.
Jezus reaguje na zwykłe ludzkie potrzeby swoich uczniów, widzi ich
zmęczenie i sam proponuje właściwe rozwiązanie. Słowa te kieruje
jednak także do nas. Wypoczynek pomaga często zrozumieć siebie i
innych, daje możliwość zastanowienia się nad swoim życiem, właściwie
przeżyty niesie radość, pozwala zregenerować siły i z nowym zapałem
powrócić do zwykłych obowiązków.
Takiego zatem wypoczynku, wspaniałych wakacji i udanych
urlopów życzymy wszystkim Parafianom i Gościom.

