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9. N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A
E W A N G E L I A : Ł k 7, 1 - 1 0
„Nawet w Izraelu nie spotkałem tak silnej wiary”.
Bardzo pouczająca jest dzisiejsza Ewangelia. Główni bohaterowie dzisiejszego
fragmentu nie spotykają się ze sobą bezpośrednio. Relacja między setnikiem
a Jezusem zachodzi poprzez dwie kolejne delegacje. Kanałem porozumienia
jest wiara. Na drugi plan usunięty jest chory sługa. „Skoro setnik usłyszał
o Jezusie, wysłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł
i uzdrowił jego sługę”. Jezus wysłuchuje prośby i udaje się do setnika.
Zadziwiająca jest reakcja proszącego o uzdrowienie sługi: „Panie nie trudź się,
bo nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu”. Wiara w moc Chrystusa
poparta wielką pokorą. Uzdrowienie miało dokonać się przez słowo: „powiedz
słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”. Wiara poganina ożywiona jest
miłością do swojego poddanego. Jezus zdziwił się i „zwracając się do tłumu...
powiedział: „Nawet w Izraelu nie spotkałem tak silnej wiary!”” Wiara, która nie
potrzebowała obecności Chrystusa w domu, spowodowała cud uzdrowienia.
Jezu! Daj mi tak silną wiarę popartą miłością bliźniego, jaką miał poganin setnik.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Świat został stworzony dla chwały Bożej”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Wszyscy mogą w jakiś sposób uczestniczyć w życiu kościelnym;
wszyscy mogą należeć do wspólnoty,
i nawet drzwi sakramentów nie powinno się zamykać z jakichkolwiek powodów.
Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji,
w której chodzi o sakrament będący „bramą” — o chrzest”.
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BIJĄCE ŹRÓDŁO MIŁOSIERDZIA

szybko ustępować. Biskup zarządził
też dodatkowe procesje pokutne.
Poznajmy krótką, lecz jakże wzru- W rok po zażegnaniu epidemii
szającą historię powstania tej
ordynariusz Marsylii nakazał odpramodlitwy.
wianie uroczystej Nowenny do
Najświętszego Serca Jezusowego.
Historia ta ściśle jest związana Ten modlitewny akt odmawiany
z nawiedzającą Europę epidemią był codziennie w czasie specjalnego
cholery. W 1720 roku ta zbierająca Nabożeństwa połączonego z
olbrzymie żniwo choroba zakaźna Adoracją Najświętszego Sakramentu
nawiedziła francuskie miasto i Litanią.
– Marsylię. Biskup tego miasta,
oprócz pomocy charytatywnej,
Jezus ciągle zapewnia nas o swojej
z jaką spieszył doświadczonym wielkiej miłości. Mówi o tym na
Serce Jezusa – niewyczerpane zarazą, starał się także pomóc kartach Pisma Świętego, podczas
źródło Miłosierdzia. Z Niego możemy duchowo swoim wiernym przez wielu objawień, na Eucharystii
czerpać do woli. „Nic tak nie jest specjalne modlitwy błagalne i po- i poprzez innych ludzi. Czerwiec
potrzebne człowiekowi, jak Miłosier- kutę. Postanowił szukać ratunku od dawna nazywany jest miesiącem
dzie Boże – owa miłość łaskawa, dla doświadczonego zarazą miasta Jezusa. Wtedy to oddajemy cześć
współczująca, wynosząca człowieka w miłosiernym Sercu Chrystusa. Jego Boskiemu Sercu i dziękujemy
ponad jego słabość” /św. Jan Paweł II/. Specjalnym dekretem zarządził za wszystko, czego dokonał dla
uroczyste poświęcenie swej diecezji zbawienia świata. „Przy Sercu
Jedną z wielu pobożnych praktyk Sercu Jezusa i wieczysty obchód
Jezusowym serce człowieka uczy się
ku czci Bożego Serca jest Litania święta ku Jego czci. Napisany przez
poznawać, jaki jest prawdziwy
(błaganie, prośba, modlitwa). Litania biskupa akt poświęcenia odmówioi jedyny sens jego życia i jego przedo Serca Pana Jezusa ma już prawie no 1 listopada 1720 roku w czasie
znaczenie: przy Sercu Jezusowym
300 lat. Modlitwę ułożyła wizytka, specjalnie przygotowanej ceremonii
serce człowieka nabiera zdolności
s. Joanna Magdalena Joly. Następnie przebłagalnej. Ledwo umilkły pomiłowania” (św. Jan Paweł II).
inna siostra – Anna Magdalena kutne śpiewy i dźwięk dzwonów,
Remusat – wzbogaciła tę modlitwę a ta ostra i zaraźliwa choroba zakaźna
o kilka nowych wezwań. Litania przewodu pokarmowego poczęła
opr.
została ogłoszona drukiem w 1718 r.
Jadwiga Kulik

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Nagradzając dziecko, zastanów się dobrze jakie jego zachowanie chcesz wzmocnić”.

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA WAKACJE
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na rekolekcje oazowe prowadzone przez księży pallotynów.
Co się robi na oazie?
Się odpoczywa, się poznaje prawdziwych przyjaciół, się uwielbia Boga…

W tym roku proponujemy trzy turnusy w dniach: 1-17 lipca.
1. Oaza Dzieci Bożych w Pewli Małej (koło Żywca)
przeznaczona dla uczniów klas 2-5 szkoły
podstawowej.
2. Oaza Nowej Drogi w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona dla uczniów od kl. 6 szkoły
podstawowej do kl. 2 gimnazjum.
3. Oaza Nowego Życia w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona dla uczniów od kl. 3 gimnazjum
oraz liceum i starszych.
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Koszt: 700 zł.
Więcej informacji na stronie: pallotyńska.pl
(tak tak – adres z polskim znakiem).
Zgłoszenia na stronie: pallotyńska@gmail.com
lub u ks. Mariana.
Kontakt: Agnieszka Warsewicz – tel. 503 132 916
oraz ks. Marian Łagód SAC: 728 256 073.

Prosimy zgłaszać dzieci i młodzież do 1 czerwca.
Ruch Światło – Życie

NAWIEDZENIE

ALEŻ TO BYŁA AKCJA!!!
Dziękujemy. Czyn bezinteresowny
jest owocem działania Ducha
Świętego…
Postscriptum:
Niezwykle sympatyczny epizod:
W przedostatnią niedzielę, po
zakończonej Mszy świętej, osoba
upoważniona wyjmowała z kosza
Teraz okulary są przygotowywane okulary. W pewnej chwili podeszła
do przekazania do Warszawy. do niej sympatyczna Pani i pełna
Jest co robić. Najważniejsze, aby oburzenia powiedziała: „Co pani
oznaczyć moc okularów, przez co robi??? To są okulary dla Afryki!!!”
ogromnie ułatwimy pracę okulistom Brawo proszę Pani! Brońmy Bożych
w dalekiej Afryce. Dzielę się z akcji! Proszę Pani, okulary dotarły
Państwem informacją, że pewien w odpowiednie ręce.
radomski optyk (pragnął pozostać
O dalszych losach okularów
incognito) zadeklarował swoją pomoc będziemy Państwa informować
i oznaczy nam 500 (!!!) par okularów na łamach „Mojej Paraﬁi”.
(część okularów była oznaczona).
Jadwiga Kulik

Aż serce rośnie, jak pięknie odpowiedzieli nasi Paraﬁanie, i nie tylko
nasi, lecz także z okolicznych paraﬁi,
na hasło: „OKULARY DLA AFRYKI”.
Drodzy Państwo, przez dwa tygodnie zebraliśmy 827 par okularów
i tylko niewielka ich liczba była
w złym stanie.

Bądź pozdrowiona
Pierwsza Misjonarko spiesząca
Skwarnym dniem z radosną nowiną.
Błogosławiona między niewiastami
Mieląc sandałami piach
krwawiący stopy
Pełna łaski idzie
Dzielić się Bogiem
z drugim człowiekiem.
Skądże mi to, że Pani Pana...
Nic nie mów!
Uwielbiaj duszo Pana!
Błogosławionym owocem
swojego żywota
Dzieli się każdego dnia ze mną.
Szczęśliwy ten, kogo nawiedza.
Adam Żak

ZAPRASZAMY NA FESTYN!!!
Festyn Rodzinny Caritas Pallotyńskiej,
czyli:

uchane
m
d
i
k
zam
konkursy z nagrodami

pokazy iluzjonistyczne
pokazy tresowanych psów

atorem
m
i
n
a
z
y
w
a
b
za

kiermasz dobrej książki

przedsta
wie
teatralne nia

pokazy musztry i sztuk walki
przysmaki z grilla
lody, napoje, słodycze

LICYTACJA KOSZULKI
Z AUTOGRAFEM
ROBERTA LEWANDOWSKIEGO

Zapraszamy!!!
5 czerwca, od godz. 1400, plac przy naszym kościele

Caritas Pallotyńska
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KALENDARZ
LITURGICZNY
29 maja 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Teodozji, Magdaleny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8, 41-43
PSALM 117, 1-2
Ga 1, 1-2. 6-10
EWANGELIA: Łk 7, 1-10
30 maja 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Joanny, Feliksa, Ferdynanda
LITURGIA SŁOWA:
2 P 1, 1-7
PSALM 91, 1-2. 14-15a. 15bc-16
EWANGELIA: Mk 12, 1-12
31 maja 2016r. – WTOREK
NAWIEDZENIE NMP
Imieniny: Kamili, Anieli, Petroneli
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18
PSALM: Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 39-56
1 czerwca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Konrada, Hortencji, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-3. 6-12
PSALM 123, 1-2a. 2bcd
EWANGELIA: Mk 12, 18-27
2 czerwca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Marzeny, Erazma, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
2 Tym 2, 8-15
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34
3 czerwca 2016r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Imieniny: Tamary, Anatola, Leszka
LITURGIA SŁOWA:
1Ez 34, 11-16
PSALM 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
Rz 5, 5-11
EWANGELIA: Łk 15, 3-7
4 czerwca 2016r. – SOBOTA
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Karola, Helgi, Franciszka
LITURGIA SŁOWA
Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1300 Mszę św. prymicyjną odprawi ks. Sebastian Kołodziejski SAC,
nasz paraﬁanin. Po Mszy świętej ks. Sebastian udzieli wszystkim
indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa.
2. Dziś po każdej Mszy świętej są zbierane do puszek oﬁary na pomoc
humanitarną dla mieszkańców Ekwadoru, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi.
3. Dzisiaj nie będzie Nabożeństwa majowego o godz. 1720, ale zostanie
ono odprawione po Mszy św. wieczornej i będzie połączone z Procesją
eucharystyczną. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy
na wieczorne Msze święte połączone z Procesją wokół świątyni. Podczas
Procesji śpiewać będziemy Litanię do Matki Bożej, a od 1 czerwca – Litanię
do Serca Pana Jezusa. Zadbajmy, by nasza Procesja nie była uboga
– zainteresujmy się chorągwiami i baldachimem. Zapraszamy dzieci,
by uczestniczyły w Procesji podczas Oktawy.
4. W czwartek, 2 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Tego dnia,
zwyczajem lat ubiegłych, po Procesji eucharystycznej odbędzie się
przed kościołem błogosławieństwo dzieci. Poświęcenie wianków
z pierwocin ziół – po Mszy świętej wieczornej.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek, 2 czerwca, o godz. 1800 Msza święta w intencji nowych
świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
6. W I piątek, 3 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych podczas Mszy św. porannych
i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci o godz. 1615, o godz. 1645 – Msza św.
dla nich. Do chorych kapłani udadzą się po Mszach świętych porannych.
Zapraszamy również na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim
o godz. 2100. O godz. 1900 konferencja formacyjna dla czcicieli Serca
Pana Jezusa. Po konferencji – Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego
i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Z racji Uroczystości – w I piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700.
8. Po Oktawie Bożego Ciała, Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa – w niedziele o godz. 1720, a w dni powszednie o godz. 1730.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 Mszę św. prymicyjną będzie sprawował
ks. Wiesław Rychter SAC, który w naszej paraﬁi odbywał praktykę jako diakon.
10. W przyszłą niedzielę, 5 czerwca, w godz. 1400-1900 Caritas Pallotyńska
serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny przy naszym kościele. Jak co roku
– oprócz wielu konkursów, występów i zabaw – będzie można oddać krew
(należy mieć ze sobą dowód osobisty). Całkowity dochód z Festynu
zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy Caritas, a także na letni
wypoczynek dzieci. Serdecznie zapraszamy.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza św. hospicyjna.

12. W przyszłą niedzielę, 5 czerwca, przeżywać będziemy w naszej Ojczyźnie Dzień Dziękczynienia.
Po Mszach świętych można będzie złożyć oﬁary do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
13. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
14. Ojcowie bernardyni zwracają się z prośbą o zagłosowanie na projekt obywatelski oświetlenia kościoła i klasztoru.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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