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„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.
Drugą ważną Uroczystością Pańską przypadającą w Okresie Wielkanocnym
jest Wniebowstąpienie. Apostołowie wrócili do Jerozolimy i gdy znajdowali się
w Wieczerniku, ukazał im się Pan Jezus i przekazał ważną misję: „głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Spożył z nimi ostatnią ucztę, wyprowadził
ich za miasto na Górę Oliwną, błogosławił i wzniósł się na ich oczach do nieba.
„Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie”. W tym opisie Wniebowstąpienia nie widać u Apostołów smutku. Przecież było to pożegnanie
z Kimś bardzo im bliskim. Miłość jaką otaczali Jezusa, pozwoliła im na
zrozumienie faktu zakończenia działalności Mistrza na ziemi, a teraz przyszedł
czas na ich działalność. W tym zadaniu „Pan współdziałał z nimi”. Choć
„zasiadł po prawej stronie Boga”, to jednocześnie jest obecny w swoim
Kościele. Ponieważ jesteśmy uczniami Chrystusa, nas również obowiązuje
głoszenie Ewangelii. Najprościej można ją głosić własnym życiem. Jezu!
Obdarz mnie mocą głoszenia Ewangelii wśród najbliższego otoczenia
życiem zgodnym z Twoimi przykazaniami.
Adam Żak
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Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC
w 40. rocznicę przyjęcia sakramentu kapłaństwa
składamy najlepsze życzenia.
Szanowny Jubilacie!
Niech Twoje kapłaństwo prowadzi Cię do świętości,
a w trudnych chwilach niech sam Najwyższy Kapłan
wzmacnia w Tobie nadzieję i dodaje wiary.
„Ty zaś czuwaj we wszystkim,
znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,
spełnij swe posługiwanie” (2Tm 4, 5) zgodnie z przyrzeczeniem,
jakie 16 maja 1978 roku u stóp Pana złożyłeś.
Niech Najświętsza Maryja Panna
otacza Cię matczyną opieką.
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SZANUJMY KAPŁANÓW – MOŻE NAM ICH ZBRAKNĄĆ
Mamy kapłanów, ale czy raz na
zawsze? Żyjemy w czasach wielkiego
sprawdzianu wiary. Nikt na świecie
nie doznał przez ostatnie lata tylu
zniewag, poniżenia i opluwania ze
strony przeciwników, jak Kościół
katolicki i jego pasterze.
Dzisiejsza młodzież wydaje się
nie uznawać żadnych autorytetów.
Ale jak może być inaczej, skoro sami
dorośli je niszczą?
Nie pozwalajmy na poniewieranie
pasterzy Kościoła. Szanujmy kapłanów. Św. Janowi Pawłowi II zależało,
aby Polska zaniosła Ewangelię do
Europy Zachodniej. Papież mówił,
że my Polacy będziemy ewangelizować, że Kościół w Europie będzie
miał wielką szansę. Trudno sobie
wyobrazić np. „Solidarność” bez
duchowej asysty niezłomnych
i o�arnych kapłanów.
Widząc z daleka wieżę kościelną,
pomyślcie, że mieszka tam Jezus.
A jak to się stało, że mógł tam zamieszkać? Kaplan tam wszedł i odprawił
Msze świętą. Sam Bóg jest posłuszny
kapłanowi. Kapłan wypowiada słowa,

Z KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
„Różne stworzenia,
chciane w ich własnym bycie,
odzwierciedlają,
każde na swój sposób,
jakiś promień nieskończonej
mądrości i dobroci Boga”.

a Pan nasz zstępuje z nieba na jego
wezwanie i zamyka Siebie w maleńkiej
Hostii. Zdaje się, że nie zauważamy,
że w momencie, kiedy w naszej
rzeczywistości zabraknie kapłanów,
następstwa tego będą tragiczne.
Choćby takie, że nie będzie Eucharystii,
nie będzie sakramentu pojednania.

że jak spotkam kapłana, to kapłanowi przekażę jego grzechy i chęć
pojednania się z Bogiem, bo tylko
kapłan jest przedstawicielem
Chrystusa”.

Ksiądz mówi, że zakręciła mu się
łza i powiedział jej, że rozgrzesza
tego chłopca. Wtedy dopiero kobieta
Szanujmy kapłanów. Poniżej przy- pada mu do nóg i mówi: „Proszę
toczę świadectwo z Kazachstanu księdza, dziękuję, to był mój syn.
mówiące o braku kapłana przy śmierci. Obiecałam mu. Teraz i ja mogę
Wyobraźmy sobie – 20 lat bez kapłana. odejść w spokoju”.
Naprawdę są i istnieją takie miejsca.
Ilu z nas doświadczyło miłosierW Kazachstanie do spowiedzi dzia Bożego przez ręce kapłana, to
przyszła kobieta i zaczyna mniej więcej tylko każdy z nas osobno wie i sam
tak: „Spowiadam się w imieniu Bóg. Ilu z nas w ostatniej godzinie
chłopca, który umarł tu 20 lat temu”. życia będzie pragnęło bliskości
Ksiądz jej przerywa, że nie można kapłana, to też sam Bóg wie. Szanujmy
w cudzym imieniu się spowiadać, naszych kapłanów! Protestujmy, gdy
ale ona kontynuuje: „Proszę wysłu- w naszej obecności ktoś próbuje
chać, a potem powiedzieć swoje ich zniesławiać. Ale i Wy, drodzy
słowo. Chłopak umierał na raka płuc, kapłani, szanujcie samych siebie.
jedyne o czym marzył, to o pojed- Szanujcie Wasze powołanie, bo
naniu się z Bogiem przed śmiercią. wezwał Was sam Chrystus. Nie poCzekaliśmy na księdza, ale gdzie tu zwólcie na to, by świat to Wasze
było wziąć kapłana? Wyspowiadał się powołanie zniszczył. Walczcie o nie,
mi na ręce i pobłogosławiłam go, gdy przyjdą trudności.
opr.
ale przyrzekłam mu na łożu śmierci,
Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Niektórzy popadają w acedię,
ponieważ nie umieją czekać
i chcą panować nad rytmem życia.
Dzisiejsze gorączkowe pragnienie
osiągnięcia natychmiastowych wyników
sprawia, że pracujący w duszpasterstwie nie
tolerują łatwo poczucia jakiegoś sprzeciwu,
widocznej porażki, krytyki, krzyża”.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przyjdź, powierz się Matce… Przyjdź, o�aruj się Jej…
Ona Matka może wprosić Ci każdą łaskę…
Nabożeństwa majowe w naszym kościele
w dni powszednie – o godz. 1730
w niedziele – o godz. 1720
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ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Podczas niedzielnej Mszy świętej chrześcijanie
szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli
Apostołowie wieczorem w dniu Paschy,
gdy Zmartwychwstały objawił się im wszystkim,
zgromadzonym w jednym miejscu.
W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, stanowiącej zalążek Kościoła,
był w pewien sposób obecny Lud Boży wszystkich czasów”.

Naszej Redaktorce, Oli Farynie,
życzymy z okazji imienin,
aby każdy dzień życia był radością,
by szczęście Tobie sprzyjało, a smutek Cię omijał.
Niech Bóg zachowa Cię w zdrowiu
i obdarza pokojem.

ŻYCZENIA

ZJEDNOCZENIE /10/

uczestniczyć w jego zadaniach.
W relacjach z takimi osobami
Zjednoczenie postępować będzie
zgodnie z zasadami Kościoła katolickiego, odnoszącymi się do współpracy z ludźmi dobrej woli na rzecz
promowania wartości ludzkich
i chrześcijańskich.
Sposoby wszelkiej współpracy
określa regulamin Krajowej Rady
Koordynacyjnej ZAK.

Współpracownikami Zjednoczenia
mogą być katolicy, którzy – nie
podejmując w nim pełnienia szczególnych obowiązków – pragną w
jakiś sposób uczestniczyć w duchu
i działalności Zjednoczenia.
Współpracownikami Zjednoczenia
mogą być również chrześcijanie
niekatolicy, którzy – zafascynowani
Zjednoczeniem – podzielają jego
ducha i zabiegają o realizację jego
celów w takiej mierze, w jakiej pozwalają im na to różnice w wierze.
W relacjach z chrześcijanami innych Kościołów
i ze wspólnotami kościelnymi, a także w całej
działalności ekumenicznej, Zjednoczenie
postępować będzie zgodnie z zasadami
Kościoła katolickiego odnoszącymi się do
dialogu ekumenicznego.
Współpracownikami Zjednoczenia mogą
być również wyznawcy religii niechrześcijańskich, którym bliska jest jego duchowa tożsamość lub jakaś szczególna cecha, albo też
są nim zafascynowani, żyjąc w jakiś sposób
jego duchem.
W relacjach z niechrześcijanami Zjednoczenie postępować będzie zgodnie z zasadami
Kościoła katolickiego odnoszącymi się do
dialogu międzyreligijnego.
Współpracownikami Zjednoczenia mogą
być również ludzie dobrej woli, którzy, chociaż
są niewierzący, cenią Zjednoczenie z racji
jego duchowości lub jakiejś specy�cznej cechy,
i którzy – na ile to możliwe – chcą współ-

za:
zak-pallotti.pl

POSĄGOWA
MODLITWA
Taka myśl mi krąży po głowie
Jałowa to modlitwa
Co na dnie duszy się chowa
Usta ledwie drgają
A serce nieme
Mówię
Ufam Tobie Panie
Przy czym usta ledwie drgają
A serce nieme
Wytłumacz mi Chrystusie
Jak mam zdobyć Twoje zaufanie
Skoro mówię ufam Tobie
Bez nadziei
Wszystko na już
Wszystko na wczoraj
I tylko Miłosierdzie Twoje
Do mnie przemawia
Że przebaczysz
Brak nadziei
Jezusie
Nie umiem modlić się
Według Twego przykazania
Usta ledwie drgają
A serce nieme
Naucz mnie modlitwy
pełnej zaufania
Jadwiga Kulik

ZADANIE DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.
Napisz swoje 3 ulubione wezwania
z Litanii loretańskiej.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Imię i nazwisko: ....................................................................................
Szkoła i klasa: .........................................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
13 maja 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Roberta, Glorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
2. czytanie: Ef 4, 1-13
EWANGELIA: Mk 16, 15-20
14 maja 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Macieja, Bonifacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 15, 9-17
15 maja 2018r. – WTOREK
Imieniny: Zo�i, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-27
PSALM 67, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a
16 maja 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Wieęczysława, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 12, 10-12a
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17-18
EWANGELIA: J 17, 20-26
17 maja 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Weroniki, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17, 20-26
18 maja 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Alicji, Eryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1b-2. 11-12. 19-20b
EWANGELIA: J 21, 15-19
19 maja 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Mikołaja, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich
ze Szkoły Podstawowej nr 23 przyjmą I Komunię świętą.
2. Nabożeństwa majowe – w niedziele o godz. 1720, w dni powszednie
– o godz. 1730. Podczas Nabożeństwa – Nowenna do Ducha Świętego.
W najbliższy piątek Nabożeństwo i Nowenna – podczas uroczystości
fatimskich.
3. W piątek, 18 maja, pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji, różaniec i Nowenna
do Ducha Świętego o godz. 1720, następnie o godz. 1800 Msza święta
i procesja fatimska, podczas której zaśpiewamy Litanię loretańską.
4. W przyszłą niedzielę, 20 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.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 1600 Msza święta i Nabożeństwo majowe
przy krzyżu na Godowie.
6. Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Gagarina 19 zaprasza rodziców
przyszłych uczniów klas od trzecich do ósmych na spotkanie informacyjne
dnia 14 maja o godz. 1800. Nadal można składać podania do klas
od trzeciej do ósmej w sekretariacie szkoły. Zapraszamy również
do odwiedzenia strony internetowej szkoły.

BEZGRZESZNA GOSPODYNI
Śp. ks. Stanisław Józef Piaskowy SAC
(1930-2002) w naszej para�i pracował
w latach 1977-80 oraz 1993-2002.
Był cenionym rekolekcjonistą.
Wspominając go, pamiętam wyraziste: głos, sylwetkę, gesty. Postać
jakby przeniesioną w naszą współczesność z tych czasów, gdy te cechy
decydowały o dotarciu do słuchaczy.
Kiedyś brakowało przecież środków
wspomagających komunikację: kapłan
– wierni. Jedynie wyniesiona ponad
ludzi ambona pozwalała na efektowne
głoszenie Słowa.
Opisuję zdarzenie zasłyszane.
W czasie odwiedzin znajomej
rodziny, śp. ks. Stanisław, wdał się

pewnego razu w rozmowę dotyczącą
ludzkiej grzeszności.
Pan domu przyznawał, że zawsze
znajduje powody potrzeby spowiedzi.
Krzątająca się przy Gościu gospodyni, pewnie przez przekorę, wtrąciła
swoje zdanie: „Ja to właściwie nie
mam się z czego spowiadać”.
Na to śp. ks. Stanisław wyraziście,
jak to on, przyklęknął, podniósł w górę
ręce i zakrzyknął: „O Panie Boże, a ja
dotąd myślałem, że jedynie Twoja
Matka jest bez grzechu!”
Już nazajutrz przyszła się wyspowiadać bezgrzeszna gospodyni.
Michał Jakaczyński

MODLITWA DZIECKA PO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Panie Jezu, mój Przyjacielu, dziękuję Ci, że mieszkasz w moim sercu
i pragniesz czynić moje życie coraz piękniejszym.
Spraw, proszę Cię, bym nie opuścił żadnego spotkania z Tobą
i zawsze się radował Twoją Obecnością.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
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