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(wersja krótsza) 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 i zewsząd na Niego napierał. Wtedy
przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu
jeszcze trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących,
wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca
i 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 się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Śmierć. Jest nieunikniona. Boimy się jej. Niechętnie o niej myślimy. Nie chcemy, by chorzy i
starcy umierali w naszych domach. W postawie tej i w innych naszych zachowaniach jest
sporo racji, gdyż śmierć jest gwałtem zadanym życiu, jest zaprzeczeniem życia. Ale jest jedna
rzecz, o której zapominamy, mając przed oczyma martwe twarze, trumny i groby. Otóż za
każdym zmarłym, za każdym grobem jest zmartwychwstanie – nie kończące się życie.
Człowiek nie cały umiera. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam ten fakt w sposób niezwykle
prosty. Chrystus ujął za rękę córkę Jaira i powiedział: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” I
martwa dziewczynka zaczęła chodzić. Co oznacza to wydarzenie? Władzę Chrystusa nad
śmiercią? Nie tylko. Ono mówi nam, że mamy wierzyć Chrystusowi. Który przeszedł przez
śmierć i powstał z martwych. I my tez po śmierci zmartwychwstaniemy. Nie należy przesadnie
bać się śmierci. Gdyż ona jest początkiem nowego życia.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Co myślę o śmierci? Czy bardzo się jej boję? Czy pamiętam o tym, że
zostałem powołany do wiecznego życia?
Do wykonania: O śmierci będę rozmyślał w kategoriach życia i szczęścia wiecznego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

28.06(poniedziałek) Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Ireneusz z Lyonu urodził się około roku 130 w Smyrnie, gdzie był uczniem św. Polikarpa, biskupa
tego miasta. Wiedziony duchem apostolskim udał się do Galii. Po roku 177 został biskupem Lyonu.
W swoich pismach bronił wiary katolickiej przeciw błędom gnostyków. Jak podaje tradycja,
poniósł śmierć męczeńską około roku 200

29.06 (wtorek) Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas
prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, "obdarzeni różnymi darami,
zbudowali jeden Kościół Chrystusa". Św. Piotr - pierwszy biskup Rzymu - jest uznawany za
pierwszego w gronie Apostołów, który otrzymał od Jezusa specjalną władzę określaną mianem
prymatu. Jego następcy, papieże, sprawują najwyższą, widzialną władzę kościelną. Są też
obdarzeni łaską nieomylności w oficjalnym i uroczystym nauczaniu całego Kościoła w sprawach
wiary i moralności. Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. Nad jego grobem zbudowano
kościół, który stopniowo przybrał postać Bazyliki św. Piotra. Św. Paweł nosił przed nawróceniem
imię Szaweł. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do
Damaszku, gdy został powalony na ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: "Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz?". Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku,
później na krótko odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie
podróże misyjne, w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z
powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo.
Aresztowany w 60 r. w Jerozolimie, męczeńską śmierć poniósł w roku 67 w Rzymie. Jako obywatel
rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na
miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił świątynię. Znajduje się ona już poza murami
starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami. Św. Paweł pozostawił po sobie
13 listów, które należą do kanonu Pisma św.
W naszym kościele Msze Św. dla uczczenia obydwu Apostołów o 10:00 i 19:00. Zapraszamy!

30.06 (środa) Wspomnienie Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
Podczas pierwszego prześladowania Kościoła za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w roku 64,
zginęło wielu chrześcijan wśród straszliwych tortur. Świadczy o tym rzymski historyk Tacyt
(Annales 15, 44) i św. Klemensa, biskup Rzymu, w swoim Liście do Koryntian (rozdz. 5-6).

01.07 (czwartek) Wspomnienie św. Ottona z Bambergu, biskupa
Św. Otto, biskup z Bambergu, zwany „Apostołem Pomorza” i „ojcem klasztorów”. Urodził się
około roku 1060. Odbył dwie podróże misyjne na Pomorzu. Zmarł 30 czerwca 1139 roku
w Bambergu.

03.07 (sobota) Święto św. Tomasza Apostoła
Tomasz jeden z Apostołów nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa, póki się osobiście
nie przekonał, że Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał, wyznał paschalną wiarę Kościoła: "Pan mój i
Bóg mój". O jego życiu nic pewnego nie wiemy poza tym, co zawiera Ewangelia. Według tradycji
dotarł do Indii i tam głosił naukę Chrystusa. Od VI wieku w Edessie 3 lipca wspomina się
przeniesienie jego relikwii a stamtąd krzyżowcy przewieźli je do włoskiej Ortony.
WARTO WIEDZIEĆ:

Oratorium Maryjne – dzisiaj podczas sumy będzie wykonane Oratorium “Reginae
Cordium”. Zostało ono przygotowane z udziałem 4-głosowego chóru i kwartetu
smyczkowego na okazję 24. rocznicy koronacji obrazu MB Kozielskiej Zwycięskiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno we Mszy, jak i wspólnej modlitwie
wdzięczności za obecność Bogarodzicy w naszej wspólnocie.
W sklepiku do nabycia najnowsze opracowanie Historii cudownej płaskorzeźby Matki
BoŜej Kozielskiej Zwycięskiej i jej kultu. Autorem opracowania jest dr hab. A. T.
Suchcitz, prezes parafii. Książka wydana została w formie albumowej w twardej oprawie,
z bogatym materiałem fotografii, indeksem nazwisk i streszczeniem w języku angielskim.

