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Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała
                        Cywilizacja   laicka XXI w. wypłukuje z wielu ludzkich sumień wartości duchowe. Obok   dobrych wartości istnieją także złe. Współczesny człowiek, często nie   uświadamiając sobie ich obecności, nie zabezpiecza się przed nimi; co więcej   - otwiera się na nie beztrosko. Zło wchodzi w życie człowieka i czyni wielkie   spustoszenie duchowe, psychiczne i fizyczne.
Kościół,   działając mocą Chrystusa, idzie z pomocą tym ludziom, ogarniając ich troską   duszpasterską. Jedną z form takiego duszpasterstwa jest Nabożeństwo o   uzdrowienie duchowe i uwolnienie od wpływów złego ducha. 
Ks.   Jan Pęzioł
Egzorcysta   Archidiecezji Lubelskiej
  
                      I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą
chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu
innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy
zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi,
chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela.
(Mt.15,30-31)
  

  

Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Rumi do Parafii św.
Jana z Kęt na     Mszę Św.   w intencji uzdrowienia na
duszy  i ciele, która odbędzie się 
  14.03.2013 roku. (czwartek).
  Ofiarujmy nasze intencje: słabości, choroby, zranienia -
swoje, naszych rodzin, bliskich w najlepsze ręce -
miłującego Ojca. Wierzymy, że ten czas głoszenia Dobrej
Nowiny i wielbienia Pana będzie dotknięty Jego szczególną
Łaską. Mszy Św. oraz modlitwie o uzdrowienie będzie
przewodniczył Ojciec Teodor Knapczyk z Prowincji Matki
Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów w Krakowie.
  Kto chciałby posiadać w domu sakramentalia
egzorcyzmowane, może zabrać do Rumi olej, wodę i sól,
które zostaną pobłogosławione aby służyły nam  z pomocą
w drodze do zdrowia.
  Woda egzorcyzmowana jest środkiem ochrony przed
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zasadzkami złego ducha. Można ją także pić, skrapiać ciało
w miejscach bolesnych oraz przedmioty powszedniego
użytku. Pomaga to w neutralizowaniu znaków objawianych
przez złego ducha zarówno na ciele, jak i na przedmiotach.
  Olej egzorcyzmowany. Olej ten ma właściwości usuwania
z ciał różnych magicznych, zatrutych, nieczystych
pokarmów, które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez
spożycie lub wypicie. Można więc używać oleju
egzorcyzmowanego do przyprawiania pokarmów, gdy
zachodzi podejrzenie spożycia trującego, szkodliwego lub
zaczarowanego. Powoduje to szybkie wydalenie danego
przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w
walce ze złym duchem i jego oddziaływania na ciało
opętanego.
  Sól egzorcyzmowana oddziałuje na dane miejsce poprzez
rozsypanie jej w pomieszczeniach uważanych za skażone
działaniem sił diabelskich, np. w miejscach, gdzie były
wywoływane złe duchy, odbywały się rytuały pogańskie i
spirytystyczne. Stosuje się także w ochronie domów,
mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy
zachodzi domniemanie, że moga być pod działaniem
uroków lub klątw. Sól można dodać do potraw, gdy
zachodzi podejrzenie zaczarowania poprzez potrawę.
  Można przygotować swoje intencje na mszę św. zapisać je
na kartce i złożyć przed rozpoczęciem nabożeństwa
  
  W programie:
  -Różaniec
  -Msza Święta
  -Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
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Modlitwa charyzmatyczna   o uzdrowienie duszy i ciała
  -Indywidualne błogosławieństwo kapłańskie z nałożeniem
rąk.
  
  Posługę muzyczną będzie sprawował zespół ADORAMUS 
z Tczewa.
  Rozpoczęcie nabożeństwa godz. 17.00 zakończenie około
godz. 20.30. Przewidywany powrót do Stegny około godz.
22.00.
  Wyjazd z parkingu parafialnego o godz. 14.30
  Koszt wyjazdu 30 zł.
  Zapisy oraz wpłaty proszę dokonywać w zakrystii
kościoła.
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