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9. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: M k 2, 23 – 3, 6
„Szabat jest ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu”.

Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu.
Pismo Święte wspomina o tym przy dziele stworzenia: „W sześciu
dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko,
co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty”. (Wj 20, 11)
Jezus w szabat przechodził wśród zbóż, a Jego uczniowie zaczęli
zrywać kłosy. Ot i cały powód zgorszenia faryzeuszów. „Zobacz!
Robią w szabat to, czego nie wolno”. W odpowiedzi na ten zarzut
Jezus wyjaśnia, podaje przykład ze Starego Testamentu (zachowanie Dawida). „Szabat jest ustanowiony dla człowieka” a, „Syn
Człowieczy jest Panem również szabatu”. Świętować nie znaczy
nic nie robić. Chrystus uznaje za dozwolone w szabat uczynić coś dobrego. W szabat należy ratować życie, czy zabić?
Po Zmartwychwstaniu Pana szabat został zastąpiony niedzielą – pierwszym dniem stwarzania. Świętowanie
niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego, aby „w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia
tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim było stworzenie świata” (św. Tomasz z Akwinu).
Warto pamiętać o Przykazaniu kościelnym: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych”, czyli po prostu dzień święty świętować. Ten zapis Kościoła wynika
z trzeciego przykazania Dekalogu. Panie Jezu, spraw abym wzorowo wywiązywał się z obowiązku świętowania
niedzieli. „Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy” (Ps 118, 24).
Adam Żak

ŻYCZENIA

„Oto jest dzień, który dał nam Pan!”

Księdzu Eugeniuszowi Klimińskiemu SAC,
z okazji Jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich
składamy serdeczne, jubileuszowe życzenia.

Czcigodny Księże Eugeniuszu, jesteśmy Bogu wdzięczni
za lata Twojej posługi kapłańskiej, zwłaszcza za czas, kiedy
Pan powierzył Tobie budowę naszej świątyni.
Dzisiaj, w asyście świętego Józefa,
miłościwie panuje nam w niej Królowa Apostołów.
Jej opiece polecamy dalsze lata Twojego apostolstwa.
Niech Maryja darzy Cię zdrowiem i umacnia w najtrudniejszych chwilach,
abyś jeszcze przez długie lata mógł służyć Panu
„Ad infinitam Dei gloriam” – dla Jego nieskończonej chwały.
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OPOWIEŚCI
STAREGO DOMU
– KWIATY /2/
Tak, maj to miesiąc prawdziwie bajka,
Urokiem darzy niezapominajka,
Tam gdzie niedawno zawilce znikły
Dwulistne konwalijki biało zakwitły.
Pigwa czerwienią do mnie wciąż mruga,
Wszystkie gałązki barwiąc, jak struga
Z góry do dołu po nich spływając
Kwiatami blasku krzewom przydając.
Przy ganku róże, w pąsach są całe,
Krzaczek przy krzaczku, duże i małe.
Teraz, po znikłych, to ich zapachy
Płyną przez działkę po strych i dachy.
Nie tylko wszakże kwiaty i krzewy,
Ptaki i wiatru lekkie powiewy
Czarują, nęcą, piękno swe dają,
Drzewa w spektaklu też udział mają.
Wpierw czereśnia w białym kwiecie skryła
Pień, gałęzie, jakby wróżką była,
Nawet liść się żaden nie zieleni,
Jeno biel się w słońcu stale mieni.
Gdy przekwita, z wiatrem rach ciach ciach,
W swoim kwiecie skrywa cały dach,
Jej owoców przewspaniałe smaki
Znają dzieci, wiewiórki i szpaki.
Potem sosny kwitnąć poczynają,
Których kwiaty lekarstwem uznają,
Dla mnie niestety są też kłopotem,
Pylą straszliwie na mnie, pod płotem.
Tu wtrącę, wątek nieco zmieniając,
Na względzie prawdę jedynie mając.
Właśnie zjawiają się gospodarze,
Których serdeczną sympatią darzę.
Wietrzą mnie dobrze oraz sprzątają,
Zaś na werandzie skrzynki wieszają.
W nich to nasturcje rosły przed laty
Pszczół, trzmieli, bąków, karmnik bogaty.
Teraz królują tu pelargonie,
Ganek od furtki ma zaś begonie,
Które zadanie specjalne mają,
Wszystkich wchodzących grzecznie witają.
Wracam do wątku, właśnie akacje
Swoim kwitnieniem dają atrakcje.
Złożone w grona tysiące kwiatów
Rozsiewa wokół moc aromatów.
Biel kwietna drzewa wspaniale zdobi
Nikt jak natura tak nie ozdobi.
Wycięte. Bowiem akacje mają
Moc niszczycielską. Wszędzie się pchają.
cdn.
Michał Jakaczyński
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WSZYSTKO TO WYMŁÓCONA SŁOMA
Ten intrygujący tytuł to zaledwie preludium do tematu.
Poniżej „wyrwana kartka” z przebogatej biogra�i św. Tomasza
z Akwinu. Mówiono o nim: „największy święty wśród uczonych,
największy uczony wśród świętych”. Uczynił wiele dla splendoru
Uroczystości Bożego Ciała.
Kiedy papież Urban IV ustanowił Uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu, wtedy św. Tomasz stworzył pięć hymnów
eucharystycznych, m. in: „Zbliżam się w pokorze” i „Sław, języku”.
W tym drugim hymnie zawarł słowa: „W noc ostatnią, przy
Wieczerzy, z tymi, których braćmi zwał, pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał, sam Dwunastu się powierzył i za
pokarm z rąk swych dał”.
Z tych słów tchnie nie tylko wdzięczność za sakrament kapłaństwa, ale i pouczenie. Jakże pragniemy, aby dzisiaj kapłani, obcując
z Ciałem Chrystusa, starali się pełnić wszystko jak należy…
Św. Tomasz przejawiał niezwykłe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Kiedy roztrząsał jakieś skomplikowane
problemy teologiczne, opierał głowę o tabernakulum. Często
płakał podczas Mszy świętej. W roku 1273 roku dwukrotnie
zapadł w ekstazę podczas sprawowania Mszy świętej. Wtedy
zwierzył się swemu sekretarzowi: „Nie będę już więcej pisał.
W porównaniu z tym, co dzisiaj zostało mi objawione, wszystko,
czego dokonałem, zda mi się niczym wymłócona słoma…”
Chwilka re�eksji...
Czas Oktawy Bożego Ciała, to nasze wyjątkowe kroczenie za
Zmartwychwstałym. Tak bardzo potrzebujemy Jego oczyszczającej mocy. Jakże bezcelowe jest całe nasze zabieganie, jeżeli
u kresu ziemskiej wędrówki nie będzie czekał na nas Chrystus
Pan. Wszelkie starania bez uwzględnienia woli Bożej stają się
wymłóconą słomą. Bo czymże są nasze ziemskie sprawy wobec
wieczności? Jak się mają do zwycięstwa życia nad śmiercią?
Potrzebujemy głębokiej wiary. Z każdym dniem coraz głębszej…
opr. Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„To prawda, że Eucharystia niedzielna,
sama w sobie, ma takie samo znaczenie jak sprawowana
w dowolny inny dzień oraz że nie można jej oddzielać
od całości życia liturgicznego i sakramentalnego.
Życie to jest ze swej natury epifanią Kościoła,
której najbardziej znamienny moment następuje wówczas,
gdy wspólnota diecezjalna gromadzi się na modlitwie
wraz ze swoim pasterzem. (…) Więź z biskupem
i z całą kościelną wspólnotą jest wpisana
w każdą liturgię eucharystyczną, niezależnie od tego,
czy przewodniczy jej biskup i w jakim dniu tygodnia
zostaje odprawiona. Wyrazem tego jest wspomnienie biskupa
w modlitwie eucharystycznej”.

ZAPACH CHLEBA

JUŻ DZIŚ

Chrystusie
Myśli moje pełne są Ciebie
Przenikasz mnie
Wypełniasz pustkę nadzieją
Jak zapach chleba
Otulasz jak zapach chleba
W domu matki
Twoją Obecność czuję
Jak zapach chleba w domu ojca
Miłość Twoją czuję
Jak zapach podpłomyków
W domu rodzinnym
Panie mój
Wciąż jestem głodna Ciebie
Nakarm mnie Wiarą
Do syta
Daj napoju z krzewu winnego
Zaproś do Wieczernika
Do Stołu Pańskiego
Jak onegdaj Dwunastu zaprosiłeś
Nakarm mnie
Żyj we mnie
Upiekę dla Ciebie chleb
Szczyptą miłości doprawiony
Tylko daj mi ZACZYN
Jadwiga Kulik

ZAPRASZAMY
DZIECI
DO UDZIAŁU
W PROCESJI
PRZEZ
CAŁĄ OKTAWĘ
BOŻEGO CIAŁA.

godz. 1400 – 1800, plac przy naszym kościele
W programie: atrakcyjne pokazy karate, pokazy musztry, konkursy
rodzinne z nagrodami, przysmaki z grilla i kuchni wojskowej, dmuchany
zamek, cegiełkolandia z nagrodą dla każdego, malowanie twarzy,
pokazy fryzur, kolorowe warkoczyki, zabawa przy radosnej muzyce,
występy artystyczne, licytacja koszulki Pana Kamila Glika oraz wiele
niespodzianek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Podczas Festynu będzie można oddać krew
(należy mieć ze sobą dowód osobisty).

KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.
1. Którą rocznicę Poświęcenia naszego kościoła
obchodzimy 4 czerwca 2018 roku?
...............................................................................................................

2. Jak nazywał się biskup,
który poświęcił (konsekrował) nasz kościół?
(Odpowiedź znajdziesz na tablicy przy wejściu.)
...............................................................................................................
Imię i nazwisko: ..................................................................................
Szkoła i klasa: .......................................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
3 czerwca 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Leszka, Anatol, Tamary
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 5, 12-15
PSALM 81, 3-4. 5-6b. 6c-8a. 10-11b
2. czytanie: 2 Kor 4, 6-11
EWANGELIA: Mk 2, 23 – 3, 6
4 czerwca 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Karola, Franciszka, Helgi
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 P 1, 2-7
PSALM 91, 1-2. 14-15a. 15b-16
EWANGELIA: Mk 12, 1-12
5 czerwca 2018r. – WTOREK
Imieniny: Walerii, Kiry, Bonifacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 P 3, 12-15a. 17-18
PSALM 90, 2 i 4. 10. 14 i 16
EWANGELIA: Mk 12, 13-17
6 czerwca 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Laury, Dominiki, Norberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tm 1, 1-3. 6-12
PSALM 123, 1b-2
EWANGELIA: Mk 12, 18-27
7 czerwca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiesława, Roberta, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tm 2, 8-15
PSALM 25, 4-5. 8-9. 10 i 14
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34
8 czerwca 2018r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Imieniny: Maksymiliana, Ady, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 11, 1. 3-4. 8c-9
PSALM Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6
2. czytanie: Ef 3, 8-12. 14-19
EWANGELIA: J 19, 31-37
9 czerwca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Anny, Felicjana, Pelagii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie obchodzimy Dzień Dziękczynienia.
Po każdej Mszy świętej są zbierane do puszek o�ary na wykończenie
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. Dzisiaj, podczas Mszy świętej o godz. 1030 będziemy obchodzili
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Eugeniusza Klimińskiego SAC,
dawnego proboszcza naszej para�i. Po Mszy świętej spotkanie z Jubilatem
w kaplicy Świętej Rodziny.
3. Dzisiaj Caritas Pallotyńska zaprasza w godzinach 1400 – 1800 na Festyn
Rodzinny przy naszym kościele. W programie: atrakcyjne pokazy,
konkursy rodzinne z nagrodami, przysmaki z grilla i kuchni wojskowej,
dmuchany zamek, cegiełkolandia z nagrodą dla każdego, zabawa
przy radosnej muzyce oraz wiele niespodzianek. Serdecznie zapraszamy.
Podczas Festynu będzie można oddać krew (należy mieć ze sobą
dowód osobisty).
4. Dzisiaj o godz. 1400 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie pallotyńskich
Współpracowników misyjnych.
5. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
6. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.
7. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj
i do czwartku podczas Procesji po Mszy świętej wieczornej.
8. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne i różaniec
za zmarłych.
9. Jutro przypada Uroczystość 18. Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła.
10. W najbliższy czwartek – I czwartek miesiąca – podczas Procesji
będziemy modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
To także dzień zakończenia Oktawy Bożego Ciała – podczas Mszy świętej
wieczornej poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.
11. Od piątku Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie o godz. 1730,
natomiast w niedziele o godz. 1720.
12. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
13. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Antoniego
Czulaka SAC z okazji jego imienin.
14 W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Mszę świętą prymicyjną w naszym
kościele będzie sprawował ks. Daniel Wiecheć, który święcenia kapłańskie
przyjął 26 maja w katedrze radomskiej. Ks. Daniel jako kleryk posługiwał
w „Białej 11” oraz Hospicjum Królowej Apostołów.
15. W przyszłą niedzielę przed naszym kościołem odbędzie się kiermasz
książki religijnej.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel:
niezmierna rozmaitość i różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Pracujący w duszpasterstwie, powołani do oświecania i komunikowania życia, czasem ulegają fascynacji
rzeczami rodzącymi jedynie ciemność i znużenie oraz osłabiającymi dynamizm apostolski”.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

4 | Moja Parafia

