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Pierwsze czytanie:

2 Krl 5,14-17 Uzdrowienie Naamana

Psalm responsoryjny:

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
2 Tm 2,8-13
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowali
z Chrystusem

Drugie czytanie:
Ewangelia:

Łk 17,11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca

UZDROWIENIA NAAMANA
Odnalazł chory Elizeusza.
Ten mu nakazał, aby wyruszał
nad rzekę Jordan—w niej się zanurzył
i próbę siedem razy powtórzył!
Chociaż Naaman troszeczkę wątpił,
to zgodnie z radą mędrca postąpił
i z Mocy Boga odzyskał zdrowie!
Teraz on innym o tym opowie…
Zobacz, prezenty przyniósł z wdzięczności,
aby dać wyraz swojej radości,
lecz Elizeusz, choć niebogaty,
za dar od Boga nie chce zapłaty...

ODNAJDŹ
10 ZMIAN

MODLITWY
TYGODNIA
Panie Jezu!
Pociecho cierpiących!
Proszę Ci o powrót
do zdrowia dla tych,
którzy teraz chorują.
Udziel im także
cierpliwoci na czas
trwania choroby.
Bądź z nimi,
Dobry Jezu,
w tych trudnych
chwilach i pokaż,
jak bardzo ich kochasz.
Amen.

WDZIĘCZNY SAMARYTANIN
Zmierzając do _____________(aJuzremel), przechodził
przez pogranicze Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno
zawołali: «Jezusie, ________ (sMzitur), ulituj się nad
nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie
się ___________(mopknłaa)!» A gdy szli, zostali
oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym _______ (smgłeo), padł na
twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to
_______________ (mrSytaaainn). Jezus zaś rzekł:
«Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę _______ (uogB), tylko ten cudzoziemiec?»
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI A-Z

Jozafat Kuncewicz
OSBM, imię świeckie Jan
Kunczyc lub Kuncewicz
herbu Róża[1] (ur. ok. 1580
we Włodzimierzu
Wołyńskim, zm. 12
listopada 1623 w
Witebsku) – unicki
arcybiskup połocki,
bazylianin, święty Kościoła
katolickiego.
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Święta Kinga (również
Kunegunda; ur. 5
marca 1234[a] w
Ostrzyhomiu, zm. 24
lipca 1292 w Starym
Sączu) – węgierska
królewna z dynastii
Arpadów, księżna
krakowska i
sandomierska, a
następnie zakonnica w
Zakonie Świętej Klary
(klarysek), dziewica,
córka króla Węgier
Beli IV i Marii
Laskariny, żona
polskiego władcy,
Bolesława V
Wstydliwego oraz
święta Kościoła

Bł. Laurencja
Garasimiw (ur. 30
września 1911 w
Rudnikach, zm. 28
sierpnia 1952),
błogosławiona Kościoła
katolickiego, siostra
zakonna, w 1931
wstąpiła do
greckokatolickiego
zgromadzenia
Józefitek, śluby
zakonne złożyła w 1933.

CZĘŚĆ 3
Bł. Mikołaj (Mykoła) Cehelski
(ur. 17 grudnia 1896 w
Strusowie, zm. 25 maja 1951 w
Potmie) – duchowny
greckokatolicki.

Święcenia przyjął w 1925,
przez wiele lat pracował jako
proboszcz. Za działalność
duszpasterską został
aresztowany 28 października
1946. W styczniu 1947
Aresztowana przez
skazany na 10 lat więzienia.
NKWD w 1951, zesłana
Zesłany do obozu w Mordwie,
początkowo do
był więziony w nieludzkich
Borysławia, następnie
do Tomska. Na wygnaniu warunkach. Zmarł z
wycieńczenia.
bardzo zapadła na
zdrowiu. Przeniesiona
do wsi Harsk koło
Tomska, dzieliła pokój
ze sparaliżowanym
mężczyzną. Spędzała
czas na modlitwie i
wykonywaniu robót
ręcznych i cierpliwie
znosiła nieludzkie
warunki.
Została beatyfikowana
27 czerwca 2001 przez
Jana Pawła II we
Lwowie.

Beatyfikowany przez Jana
Pawła II 27 czerwca 2001 we
Lwowie.

