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UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
EWANGELIA: Łk 24, 46 -53
„Rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”.
Wniebowstąpienie wieńczy całe życie Chrystusa na ziemi. Potrzeba było,
aby Jezus po swym zmartwychwstaniu, wrócił na łono Ojca, wziął w posiadanie Królestwo Niebieskie, zdobyte swą męką, i otworzył nam drzwi
mieszkania swego Ojca. Zmartwychwstały Jezus wszedł do nieba w pełni
także ze swoim człowieczeństwem. Świadkami tego wydarzenia byli
Jego uczniowie – „poprowadził ich za miasto w kierunku Betanii”. Po
błogosławieństwie „rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. „Oni zaś
oddali Mu hołd i z wielką radością wrócili do Jerozolimy”. Naszym
obowiązkiem jest dawanie świadectwa o tym wydarzeniu. „Wniebowstąpienie przypomina nam, że usunięcie się Jezusa ze zmysłowego
doświadczenia Jego uczniów ma także na celu pozostawienie pola tym,
którzy już w historii prowadzą dalej Jego misję” (św. Jan Paweł II). Święto
Wniebowstąpienia otwiera czas Kościoła i czas nadziei. Świadkami nadziei
mamy być my i oświadczać ludziom, że „niebo nie jest po tamtej stronie
chmur. Ono jest tutaj, i nie jutro, ale już dzisiaj” (A. Pronzato, „Oto Słowo
Boże”). Wszechmogący Boże, prosimy Ciebie, daj nam również duchem
w niebie przebywać!
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„To, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Czasem Kościół jest jak ojciec syna marnotrawnego,
który pozostawia drzwi otwarte, aby mógł on wejść bez trudności,
kiedy powróci”.
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DUCHOWA ADOPCJA KAPŁANA

Jest to inicjatywa świecka, katolicka.
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
O Duchowej Adopcji Dziecka a niejeden odejście od Kościoła obejmuje tych, którzy przyjęli
Poczętego pisaliśmy już wielokrotnie. uzasadniał rozczarowaniem postawą sakrament święceń, czyli są: diakoNiewiele jednak osób słyszało o księży. Dlatego też każdemu, kto nami, prezbiterami lub biskupami.
Duchowej Adopcji Kapłana, choć przeżył taki zawód, oferuję kon- Celem jest modlitwa za wszystkich
jest to akcja wyjątkowo potrzebna, kretną propozycję – modlitwę za kapłanów: tych, którym coś zawdzięponieważ dość gwałtownie spada wybranego księdza. Nie wymaga czamy; tych, których nie lubimy
liczba powołań kapłańskich i zakon- to przecież niczego, poza odrobiną i tych, którzy kapłaństwo porzucili (bo kapłanami
nych, więc każde powołapozostają na zawsze).
nie jest bezcennym darem.
Adoptować kapłana możesz
Św. Jana Marii Vianney
na dowolny okres, przez
– ten przepełniony pokorą
Ciebie wyznaczony. Dni,
i prostotą kapłan, niestrutygodnie, miesiące, lata,
dzony spowiednik, patronuje
do końca życia (nawet po
Dziełu Duchowej Adopcji
śmierci kapłana – tak, aby
Kapłanów, zachęcającemu
traﬁł on do nieba i stamtąd
wstawiał się za nami)
do otoczenia modlitwą
– to Twój wybór.
księży. Proboszcz z Ars
nieustannie starał się
W dzisiejszym świecie
uświadomić wiernym, że
o
kapłanach
mówi się różnie,
kapłaństwo, to sakrament
częściej jednak źle niż dobrze.
dotyczący wszystkich ludzi.
Dlaczego? Pewnie powodów
W jednym z kazań powiedział:
jest wiele. Czasem za wiele
„Gdyby nie było sakramentu
od nich wymagamy, czasem
kapłaństwa, nie mielibyśmy
widzimy tylko ich słabe
Pana wśród nas. Kto bowiem
czasu; wystarczy kilka minut
strony,
czasem zapominamy, że
włożył Go do tabernakulum? Kapłan. dziennie”- uzasadnia. Dodaje przy
Kto przyjął wasze dusze do społecz- tym, że duchowej podpory po- obok wielkiego daru i powołania,
ności
trzebują również ci kapłani, którzy są zwykłymi ludźmi, tak jak my.
Kościoła, kiedyście się narodzili? swoją postawą i codzienną posługą Mają gorsze i lepsze dni, smutki
Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę stanowią wzór i służą pomocą dla i radości.
do ziemskiego pielgrzymowania? ludzi. „W tym przypadku modlitwa
Obok sakramentów przyjmoKapłan. A kiedy dusza popadnie w
jest formą wsparcia i odwdzięcze- wanych raz w życiu, wielokrotnie
grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi
do życia? Kto przywróci jej spokój nia się za doznane dobro – w sposób korzystamy np. z sakramentu pokuty
oraz Eucharystii. Może wydawać się
sumienia? Tylko kapłan. (…) Kapłan najlepszy z możliwych”.
nie żyje dla siebie, żyje dla was”.

Czytając słowa ks. Jana Marii
Vianney’a, łatwiej pojąć sens obiegowego stwierdzenia: „Takich mamy
kapłanów, jakich sobie wymodlimy”.
To takie proste: ponarzekać na
księdza proboszcza czy wikarego…
Wesprzeć go modlitwą jest znacznie
trudniej. Z takiego założenia wyszła
również Sandra Kwiecień, studentka
teologii, założycielka Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów, którego
idea zrodziła się w lipcu 2010 roku.
W jej opinii, modlitwa to najwspanialszy dar, jaki można oﬁarować
kapłanom. „Wiele razy spotykałam
się z postawą negatywną, czasem
nawet wrogą wobec duchowieństwa,
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Najogólniej mówiąc, Duchowa
Adopcja Kapłana polega na tym,
że dana osoba zobowiązuje się do
codziennej modlitwy za dowolnego kapłana, na określony czas.
Obowiązkowa modlitwa jest całkowicie dowolna. Może to być modlitwa różańcem, Pismem Świętym,
ulubiona litania, 10 razy Ojcze nasz,
itd. Każdy wybiera taką modlitwę,
jaka odpowiada mu najbardziej.
Może być nawet codziennie inna!
Modlitwy zalecane nie są obowiązkowe. Jeżeli ktoś czuje się na
siłach, warto jednak by modlił się
raz w miesiącu Koronką do Bożego
Miłosierdzia, różańcem i uczestnictwem we Mszy świętej z intencją
wstawiennictwa za kapłana.

nam czymś naturalnym… kapłan
siedzi w konfesjonale, stoi przy
ołtarzu. Przecież tak dzieje się
każdego dnia. Czasem zapominamy,
że sakrament jest tajemnicą –
misterium. I choćbyśmy chcieli ją
pojąć, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak kapłan, który jest przecież
człowiekiem jak my, może rozgrzeszać, sprowadzać Jezusa na ołtarz.
Jak kapłan jednający człowieka
z Bogiem chwilę przed śmiercią,
pomaga osiągnąć ludziom niebo.

Ciąg dalszy na 3 stronie

To, że mamy kapłanów w Kościołach, w konfesjonałach, przy ołtarzach
– jest darem. Bo co, gdybyśmy nie
mogli przyjmować Komunii świętej
i innych sakramentów, bo nie miałby
ich kto sprawować? Albo gdyby
był jeden kapłan na kilku paraﬁach,
nie byłoby codziennej Eucharystii,
codziennej możliwości spowiedzi.
W wielu miejscach na świecie tak
właśnie jest. Nie wiem, czy kiedyś
zastanawialiśmy się nad tym, ale
to, że możemy korzystać z sakramentów każdego dnia jest wielkim
darem i łaską.

Oto słowa św. Siostry Faustyny:
„Dziś znowuż pouczył mnie Pan,
jak mam przystępować do sakramentu
pokuty: „Córko moja, jak się przygotowujesz w Mojej obecności,
tak się i spowiadasz przede Mną;
kapłanem się tylko zasłaniam.
NIGDY NIE ROZTRZĄSAJ, JAKI JEST
TEN KAPŁAN, którym się zasłoniłem”.

Nie roztrząsajmy więc, czy kazanie
jest za długie, czy za krótkie, czy
ksiądz się uśmiecha, czy jest surowy,
czy w spowiedzi dopytuje, czy
masz wrażenie, ze czasem nie słucha.
Długo można by wymieniać zarzuty,
które potraﬁą stawiać kapłanowi
ludzie. W ostatnich latach tych zarzutów w stosunku do kapłanów
sporo przybyło. Boli, bo są to często
uogólnienia spowodowane grzechami nielicznych jednostek. Kapłan
jest jednym z nas, człowiekiem
żyjącym w coraz trudniejszych
czasach. Przybywa mu często obowiązków, stawia mu się coraz większe
wymagania... Często bywa, że zastępuje Jezusa w naszej drodze
do Emaus, wyjaśnia nam Pisma.
Ale najważniejsze są sakramenty,
których może nam udzielać –
pojednać z Bogiem, nakarmić
Ciałem. Są kapłani, którzy mają
tak wiele pracy, że podupadają na
zdrowiu zaniedbując siebie, niedosypiając. Niektórym zostaje trochę
czasu na internet, prowadzenie
bloga, publikacje. Jak często ich
wspieramy w posłudze poprzez
modlitwę, oﬁarowanie cierpień
duchowych lub ﬁzycznych, czy
udział we Mszy świętej?

Bóg ze zła potraﬁ wyprowadzić
dobro. Co oczywiście nie oznacza,
że należy owo zło czynić...

pada w tym roku 19 maja. Wkrótce

Może zamiast narzekać na kapłanów, dobrze będzie podziękować
dziś Panu Bogu za każdą spowiedź,
za każdą Komunię świętą, za każdy
sakrament jaki otrzymaliśmy z ręki
kapłanów.

w naszym kościele będzie można
otrzymać kartę z imieniem konkretnego kapłana i krótką modlitwą.
Podejmując ten trud modlitwy
i wyrzeczeń możemy dołożyć swoją
cegiełkę do umacniania Kościoła
Świętego, którego wszyscy jesteśmy
członkami.
Oto tekst modlitwy Duchowej
Adopcji Kapłana:
„Panie Jezu, dziękujemy Ci,

że mamy między sobą księdza,
Twojego sługę i wykonawcę
Bożych tajemnic. Prosimy Cię,
daj mu wierność i wytrwałość
w tak świętej służbie, a nam żywą
wiarę, żeś Ty go posłał. Uczyniłeś go
naszym duchowym przewodnikiem,
daj mu ducha mądrości i rady.
Daj mu szczerość ojcowskiej miłości,
a nam dar uwagi i gorliwości,
abyśmy uważnie słuchali jego
słów. Wybrałeś go spośród nas
i dla nas. Człowieka, który musi się
borykać ze słabościami naszymi i
swoimi. Daj nam i jemu
cierpliwość i wzajemne zrozumienie.
Daj mu zdrowie w jego ciężkiej
służbie. Bo jesteś naszym
dobrym Pasterzem
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przyi doprowadzisz nas do nieba”.
eg

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest świętowaniem „nowego stworzenia”.”

Drogim Solenizantom:
ŻYCZENIA
księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC
oraz księdzu Stanisławowi Goliszkowi SAC, życzymy,
abyście, Drodzy Kapłani, przez całe swoje życie
z ufnością i nadzieją podążali za Panem.
Wszystko, co robicie, czyńcie z młodzieńczą pasją,
nigdy nie zatracając poczucia humoru.
Niech Duch Święty opromienia światłem
każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
8 maja 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eryka, Lizy, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Łk 24, 46-53
9 maja 2016r. - PONIEDZIAŁEK
ŚW. STANISŁAWA, biskupa i męczennika
Imieniny: Karoliny, Grzegorza, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100, 1-2. 3. 4b-5ab
Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16
10 maja 2016r. – WTOREK
Imieniny: Izydora, Antoniego, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-27
PSALM: 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a
11 maja 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Miry, Ignacego, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28-38
PSALM 68, 29-30. 33-35a. 35b-36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19
12 maja 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Joanny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17, 20-26
13 maja 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Roberta, Glorii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1-2. 11-12. 19-20ab
EWANGELIA: J 21, 15-19
14 maja 2016r. – SOBOTA
ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
Imieniny: Dobiesława, Macieja
LITURGIA SŁOWA
Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Nie lekceważ
własnych poleceń.
Zawsze kontroluj
ich wykonanie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wczoraj w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie
przez posługę Prymasa Polski, Księdza Arycbiskupa Wojciecha Polaka,
święcenia kapłańskie przyjął nasz paraﬁanin, dk. Sebastian Kołodziejski SAC.
Księdza Sebastiana polecajmy Matce Bożej w serdecznej modlitwie.
Mszę świętą prymicyjną nasz Neoprezbiter będzie sprawował
w niedzielę, 29 maja.
2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej są zbierane do puszek oﬁary na Caritas
Pallotyńską działającą przy naszej paraﬁi. Bóg zapałać za każdy grosz.
3. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich
ze Szkoły Podstawowej nr 23 przyjmą I Komunię świętą.
4. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji solenizantów:
ks. Stanisława Barcikowskiego SAC i ks. Stanisława Goliszka SAC.
5. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”.
6. Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 1720, w dni powszednie
– o godz. 1730 (w najbliższy piątek – po Mszy świętej wieczornej).
Podczas Nabożeństwa – Nowenna do Ducha Świętego.
7. Jutro – przeniesiona z dzisiaj – Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, głównego Patrona naszej Ojczyzny.
8. W piątek, 13 maja, przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy.
Nabożeństwo dla osób starszych, chorych i samotnych o godz. 830.
Najpierw różaniec i okazja do spowiedzi, a potem Msza święta,
sakrament namaszczenia chorych i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Wieczorem odprawimy pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji i różaniec o godz. 1730,
następnie o godz. 1800 Msza święta, Nowenna do Ducha Świętego
i procesja fatimska. Podczas procesji zaśpiewamy Litanię loretańską.
Prosimy, aby na procesję przynieść świece. Ma to być procesja światła,
na wzór procesji w Fatimie.
9. W przyszłą niedzielę, 15 maja, przypada Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych
ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały Rocznicę I Komunii świętej.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza święta dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
11. Do przyszłej niedzieli na końcu naszego kościoła stoi kosz,
do którego można składać używane okulary – plusy, minusy, bez cylindrów,
także okulary przeciwsłoneczne. Okulary muszą być w dobrym stanie,
z nieuszkodzonymi oprawkami, szkłami nieporysowanymi w centrum,
czyste, włożone do woreczka foliowego. Zostaną one przekazane
przez chór „Gloria Dei” organizatorom akcji „Okulary dla Afryki”.
Wielu Afrykańczyków nie ma dostępu do okularów. Bóg zapłać
za okazaną im pomoc. W najbliższą środę o godz. 2010 o ,,Okularach
dla Afryki” na antenie Radia dla Ciebie (89,1 FM) opowie p. Jadwiga Kulik,
nasza chórzystka.
12. Bóg zapłać za składane w ostatnim czasie oﬁary do puszek.
Na Seminarium w Ołtarzewie zebraliśmy 6989 zł, na pomoc humanitarną
dla Ukrainy – 4140 zł.
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