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„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywali moje przykazania”..

Jezus zapowiada, że warunkiem okazywania Mu
miłości jest zachowywanie Jego przykazań. Tylko tyle,
czy aż tyle? Najpierw trzeba zapoznać się z tymi przykazaniami. Są one zawarte w Ewangelii. Znany wcześniej
Dekalog, Jezus uzupełnia nowymi formami realizowania norm obowiązujących w Starym Testamencie.
Kazanie na Górze, Mt 5, uchodzi za kodeks moralności
chrześcijańskiej. Ta „nowa” moralność polega na wypełnieniu duchem miłości dawnej litery Prawa – 5, 6 i 8
przykazanie, prawo odwetu, miłość nieprzyjaciół...
W zachowaniu tych przykazań pomoże nam Wspomożyciel, Duch Prawdy, którego da nam na prośbę
Jezusa Jego Ojciec. Najpierw będzie wstąpienie do
nieba: „jeszcze trochę, a świat już Mnie nie zobaczy”,

potem nastąpi zesłanie Ducha Świętego. Będzie On
wspierał nas w dążeniu do wierności Jezusowi poprzez
zachowanie Jego przykazań. „Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje”. Duch
Wspomożyciel jest w nas od chwili chrztu świętego.
Szczególnie doświadczamy Jego obecności od chwili
bierzmowania. W komentarzu do Ewangelii św. Jana
św. Cyryla Aleksandryjskiego czytamy: „A więc wszyscy
jesteśmy jedno w Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Jesteśmy
jedno... Uczestnicząc w Boskiej naturze, upodobnieni
do Chrystusa w miłości... Otrzymując jednego Ducha
Świętego”. Boże, spraw, abyśmy żyli w szczerości,
prawdzie Chrystusa i postępowali zgodnie z Jego
przykazaniami.
Adam Żak
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RAMIĘ W RAMIĘ Z OJCEM ŚWIĘTYM
Dzisiaj dla drogich Czytelników
prawdziwa historia, spisana dla
uczczenia 100. rocznicy urodzin
Papieża Polaka!
Tytułem wstępu przypomnę niektóre dane z przebogatej biografii
Ojca Świętego Jana Pawła II zwanego
Wielkim.
16 października 1978 roku, zgromadzeni na Palcu św. Piotra w Rzymie
kolejny już dzień wyczekiwali na
decyzję konklawe. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali w stronę
Kaplicy Sykstyńskiej. I nagle nad
kaplicą pojawił się biały dym. Chwilę
później z balkonu Bazyliki św. Piotra
padły pamiętne słowa: „Habemus
papam!” – „Mamy papieża!”. Mało
kto przypuszczał wtedy, że nowym
papieżem został Polak – metropolita
krakowski, Kardynał Karol Wojtyła...
Papież Polak, Jan Paweł II zwany
Wielkim. Jego pontyfikat trwał 26 lat
i 5 miesięcy. Zmarł 2 kwietnia 2005 r.
w Watykanie w opinii świętości.
„Santo subito!” – „Święty natychmiast!” – wołał wielotysięczny tłum
zebrany na Placu św. Piotra. Beatyfikacja Jana Pawła II była najszybszą
w nowożytnej historii Kościoła. Papież
Benedykt XVI zgodził się na rozpoczęcie procesu wyniesienia na ołtarze
Polaka niewiele ponad miesiąc po
jego śmierci. 9 lat później Jan Paweł II
został ogłoszony świętym. Proces
kanonizacyjny zamknął Papież
Franciszek.
Starsi ludzie doskonale pamiętają
pontyfikat Papieża z Polski, jak wielkim
autorytetem cieszył się wśród narodów
świata. Dla obecnych nastolatków
Papież Polak jest już postacią z
przeszłości. Z myślą o nich oraz dla
zachowania w pamięci, przedstawię
prawdziwą historię z moim udziałem.
Śpiew i muzyka nie tylko są ozdobą
Liturgii. Mogą też być szansą na...
Przez wiele wiele lat mieszkałam
w Warszawie w parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła na Pyrach. Po ojcu
miałam, mam, „dryg” do śpiewania.
Około 15 lat byłam „prezesową”
parafialnego chóru „Jubilate Deo”
z warszawskich Pyr – chóru równie
wspaniałego, jak nasz „Gloria Dei”.
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W roku 50. rocznicy powstania
chóru „Jubilate Deo” pojechaliśmy
do Ojca Świętego Jana Pawła II do
Watykanu (przez skromność nie
wspomnę o zasługach).
Na 9-dniową pielgrzymkę do
Rzymu wyruszyliśmy 28 kwietnia
1996 roku z jednym z biur podróży.
Program pielgrzymki był mocno
przereklamowany. Nie mieliśmy czasu
na zwiedzanie „po drodze”. Jedyne
co było możliwe „po drodze”, to
dosłownie na chwilkę zatrzymaliśmy się na Wzgórzu Kahlenberg
– miejscu szczególnym i drogim sercu
Polaków. W Sanktuarium Narodowym upamiętniającym Odsiecz
Wiedeńską, przed obrazem Czarnej
Madonny z Częstochowy – Matki
Bożej Kahlenberskiej, chór „Jubilate
Deo” uwielbił pieśnią Panią Nieba
i Ziemi. :)
Rzym. 1 maja 1996 roku. Jesteśmy
na Placu św. Piotra w Watykanie.
Przewodnikiem grupy był człowiek
z Biura Podróży. Byłam przekonana,
że panuje nad wszystkim. Jeszcze
przed wyjazdem do Rzymu uświadamiałam temu Panu, że „jest to
wizyta specjalna! Mamy śpiewać
dla Ojca Świętego przed mikrofonami na Placu św. Piotra!”. Wkrótce
mieliśmy się przekonać, że Pan Przewodnik nie zbyt przejął się naszą
sprawą. Ulokował nas pod obeliskiem na Placu św. Piotra i... ulotnił się.
Stałam niema jak ten obelisk. Co
nas czeka w tym miejscu? Nasz przyjazd był uzgodniony! Wydeptałam
wcześniej ścieżki w Kurii na Miodowej. Nagle czyjś głos, jak adrenalina, podziałał na mnie:
„Prezesowa rób coś!
Nie tak miało być!”. Zdeterminowana chwyciłam
dyrygentkę chóru, s. Inez,
za rękę i ruszyłyśmy nie
wiedzieć gdzie, aby
„coś robić”.
Na dróżkach dla papamobile obie stoimy
bezradne. Gdzie ruszyć,
w którą stronę? Wielotysięczny tłum dookoła,
a ochrona bacznie strzeże
porządku. Niespodziewa-

nie z oddali zbliża się do nas (niemal
biegiem) biała postać. Był to o. Konrad Hejmo, dominikanin. Po białej
szacie s. Inez, też dominikanki, poznał,
że to właśnie na nas czeka. Z daleka
wołał: „No gdzie wy jesteście? Szukam
was!”. ON WIEDZIAŁ o naszym przyjeździe. I już żaden stróż porządku
ani prawa nie zdołał mnie powstrzymać! Pędem, rzuciłam się w stronę
o. Hejmo i już go nie puściłam. Tymczasem s. Inez sprowadziła grupę
naszych ludzi „uwięzionych” pod
obeliskiem. Byliśmy we właściwych
rękach.
O. Konrad Hejmo był w tym czasie
opiekunem polskich pielgrzymów
w Rzymie. Za jego przyczyną chórzyści
„Jubilate Deo”, co znaczy „Radujmy
się w Panu”, pokonują wszelkie
barierki odgradzające Papieża od
tłumu. Jeszcze pół godziny temu
zdawało się to niemożliwe. Mieliśmy
dramat w oczach. Duchu Święty,
nieźle się spisałeś. ;)
Po drugiej stronie barierki...
Godzina 1100. Na Plac św. Piotra
wjeżdża papamobile. Radość sięga
zenitu. 30 tysięcy pielgrzymów (w tym
11 tysięcy Polaków) wita Ojca Świętego. Przejeżdżając obok naszej grupy,
Papież czyta, dotyka i błogosławi
nasz transparent: „CHÓR JUBILATE
DEO WARSZAWA-PYRY”. Tradycyjnym obyczajem przez mikrofony
zostają przedstawiane wszystkie
grupy pątników z całego świata.
Wśród wielojęzycznych zapowiedzi
daje się słyszeć: „Chór „Jubilate Deo”
Warszawa – Pyry. Chór ten zostanie
poproszony bliżej Ojca Świętego,
aby śpiewem uświetnić audiencję”.
Kochani Czytelnicy! Czy jesteście

w stanie sobie wyobrazić, co dzieje
się w naszych sercach? To po prostu
radość do granic obłędu! Jeszcze
teraz, gdy piszę te słowa, dreszcz
emocji przeszywa moje ciało...
I zadrżała od pieśni ziemia
w Watykanie…
Ojciec Święty wita grupy pielgrzymów obecnych na Placu. My już
stoimy przy mikrofonach gotowi.
W momencie, kiedy Papież wita chór
„Jubilate Deo” „daliśmy czadu”.
„Gaude Mater Polonia” – „Raduj się
Matko Polsko”. Papież na chwilę
przestaje witać pozostałe grupy.
ZWRACA GŁOWĘ W NASZĄ STRONĘ,
SŁUCHA I ŚPIEWA Z NAMI! Że mogliśmy wydobyć głos? I to jeszcze
śpiewać? Nie pojmuję...
Grupy pielgrzymów „po tej stronie
barierki” ustawiane są do zdjęcia
z Papieżem. My czekamy. O. Konrad
nas przynagla: „No, cantare, cantare”.
No to my – skromny chór z Pyr –
cantare, cantare, cantare... Audiencja

zbliża się do końca. Ustawieni na
schodach przed Bazyliką, czekamy
na zdjęcia z Ojcem Świętym. Powolnym krokiem zbliża się do nas. Stoję
obok NIEGO. W pokornym ukłonie
całuję Jego ręce. Ramię w ramię
z Ojcem Świętym. Duch Święty nie
pozwala mi zwariować – ze szczęścia.
Przecież trzeba będzie dać świadectwo.
Wracamy do domu...
Żegnamy się z Adriatykiem o barwie
delikatnego turkusu. Jeszcze chwila
na złożenie biało-czerwonego wieńca
na grobach Polaków poległych w
walce o Monte Cassino. Jeszcze
chwilka modlitwy w Domku Miriam
w Loretto. Chwilka u św. Franciszka
w Asyżu, aby usłyszeć w ciszy „Pokój
i Dobro”. Pozdrawiamy dumne Alpy...
Pod kościołem w Pyrach czekał
na nas tłumek parafian. Rozanielona
wychodzę z autokaru. Z oczami
utkwionymi w niebo krzyczę: „Kochani, czy wiecie co się wydarzyło?”.

Jakże byłam zdziwiona odpowiedzią:
„Wiemy, wiemy. Telewizja Niepokalanów transmitowała przebieg audiencji
u Papieża. Widzieliśmy was!”.
Nie mogłam zasnąć tamtej nocy.
Raniutko zerwałam się. Już o 620 byłam
w pociągu do Niepokalanowa. Tam
pojechałam szukać studia TV Niepokalanów. Szukam po całym terenie
Klasztoru, wreszcie – na tyłach,
w grządkach kapusty – spotkał mnie
franciszkanin i ze zdziwieniem pyta:
„Co pani tutaj robi?”. „Szukam TV
Niepokalanów” – odpowiedziałam
zniecierpliwiona. „Droga Pani –
odrzekł – TV Niepokalanów mieści
się w Warszawie na Nowym Mieście”
i uśmiechnął się pobłażliwie.
Nie dałam za wygraną. Jeszcze
tego samego dnia zdobyłam taśmę
z nagraniem audiencji z dnia 1 maja
1996 r. na Placu św. Piotra w Rzymie
z udziałem chóru „Jubilate Deo”...
Chwała Panu!
Święty Janie Pawle II – dziękuję!
Jadwiga Kulik

KONKURS DLA WSZYSTKICH
- NAJWIĘKSZY W HISTORII
NASZEJ GAZETKI
Zapraszamy WSZYSTKICH (dorosłych, młodzież i dzieci) do udziału w konkursie:

„100 pytań na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”.
Wypłyńmy wspólnie z naszym Papieżem w wielki rejs po tajemnicy świętości.
Popłyńmy pod prąd, jak nas nauczał. Popłyńmy do Źródła, gdzie się wszystko zaczyna...

Przewidujemy – szczególnie dla Finalistów – atrakcyjne nagrody!
Konkurs będzie trwał kilka tygodni. Najważniejsze będzie setne pytanie!
Uważaj, byś po tym pytaniu nie został/a/ bankrutem! ;)
Oto szczegóły Konkursu:

1. Osoby, które nie korzystają z internetu prosimy, by w 99 słowach odpowiedziały na jedno pytanie:
„Którą cechę lub przymiot św. Jana Pawła II uważasz za szczególnie ważne w czasie epidemii
koronawirusa?”. Nie zapomnij napisać swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Odpowiedzi będą przyjmowane tylko i wyłącznie w niedzielę, 31 maja, po każdej Mszy świętej w zakrystii.
2. Wszystkich zaglądających do internetu prosimy o udzielenie odpowiedzi na 33 pytania,
które już od tygodnia są dostępne na mojaparafia24.pl i facebook.com/mojaparafia
3. Od dziś są tam dostępne kolejne 33 pytania – już trudniejsze. Jeśli nie przyjąłeś/przyjęłaś jeszcze
I Komunii świętej, to zamiast pytań możesz ułożyć puzzle, ale zachęcamy Cię do stawienia czoła pytaniom.
4. W przyszłą niedzielę, 24 maja, będą dostępne kolejne 33 pytania.
5. Po udzieleniu odpowiedzi na 99 pytań dojdziemy do wielkiego finału. Szczegóły wkrótce.
6. Osobom korzystającym z internetu przypominamy o konieczności przysłania zgłoszenia e-mail.
Szczegóły w internecie.
Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
17 maja 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Weroniki, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 5-8. 14-17
PSALM: 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20
2. czytanie: 1 P 3, 15-18
EWANGELIA: J 14, 15-21
18 maja 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Feliksa, Alicji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 11-15
PSALM: 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 15, 26 – 16, 4a

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwa majowe – codziennie w naszym kościele o godz. 1730.
2. W najbliższą sobotę, 23 maja, w pallotyńskim kościele w Warszawie
J.E. Ks. Arcybiskup Henryk Hoser SAC udzieli święceń w stopniu
prezbiteratu dwóm diakonom – pallotynom z naszej Prowincji
Chrystusa Króla, w tym Księdzu Diakonowi Łukaszowi Sobolewskiemu SAC.
Następnego dnia w Poznaniu J.E. Ks. Biskup Adrian Galbas SAC
udzieli święceń w stopniu prezbiteratu diakonowi z Prowincji
Zwiastowania Pańskiego. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach
o kandydatach do święceń i nie ustawajmy w modlitwie o nowych
świętych kapłanów i siostry zakonne.
3. Ksiądz Neoprezbiter Łukasz Sobolewski SAC w przyszłą niedzielę
o godz. 1230 odprawi w naszym kościele Mszę świętą prymicyjną.

19 maja 2020r. – WTOREK
Imieniny: Urbana, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 16, 22-34
PSALM: 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8
EWANGELIA: J 16, 5-11

4. Redakcja i Sympatycy naszej Gazetki „Moja Parafia” zapraszają wszystkich:
dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w Konkursie „100 pytań
na 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”. Przewidziano – szczególnie
dla finalistów – atrakcyjne nagrody. Szczegóły w naszej Gazetce
oraz na mojaparafia24.pl i facebook.com/MojaParafia.

20 maja 2020r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksandra, Bernardyna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 17, 15. 22 – 18, 1
PSALM: 148, 1b-2. 11-12. 13-14c
EWANGELIA: J 16, 12-15

5. Na 4 lipca planowane jest w naszej diecezji rozpoczęcie kolejnej edycji
kursu przedmałżeńskiego, który zakończy się dniem skupienia
dla narzeczonych w sobotę, 12 września.

21 maja 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Kryspina, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 1-8
PSALM: 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 16, 16-20
22 maja 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Julia, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 9-18
PSALM: 47, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 16, 20-23a7
23 maja 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Iwony, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 18, 23-28
PSALM: 47, 2-3. 8-9. 10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary składane na tacę
poprzez stronę internetową: jozef.alte.pl/taca-on-line.
Zapraszamy do transmisji z naszego kościoła na stronie
facebook.com/pallotyniradom.
7. Od dziś w naszej świątyni we wspólnej modlitwie może uczestniczyć
110 osób.

Św. Janie Pawle II,
osobiście
poświęciłeś krzyż,
który jest na szczycie
naszej młodzianowskiej świątyni.
Wyproś nam łaskę,
by krzyż i Ewangelia
były fundamentem
naszej codzienności...
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