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EWANGELIA: J 3, 16 -18

„Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat,
że dał swojego Syna, aby każdy (...)
miał życie wieczne”.

Bóg w Trójcy Świętej jedyny, to podstawa naszej chrześcijańskiej wiary. To prawda zasadnicza i jednocześnie
największa tajemnica. Dogmat Trójcy Przenajświętszej, to
przede wszystkim dogmat o Bogu żywym, którego życie
polega na wzajemnym posiadaniu, na wzajemnym oddaniu
i doskonałej wymianie. Przez łaskę uświęcającą bierzemy
udział w tym życiu trzech Osób Boskich, łącząc się z poznaniem
Ojca przez Syna i z Miłością Ducha Świętego. Czci Trójcy
Świętej poświęcona jest każda niedziela, a w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, obchodzimy Uroczystość
Najświętszej Trójcy. Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę
na drugą osobę Trójcy Świętej, na Syna, którego Ojciec
posłał na ziemię, „aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął,
lecz miał życie wieczne”. Syn objawił nam sekrety życia Bożego, ujawniając, że Bóg jest w trzech Osobach,
równych sobie i odrębnych. Ojciec – Stworzycielem nieba i ziemi; Syn – wciela się dla zbawienia człowieka;
Duch Święty – dopełnia wszystkie dzieła uświęcenia. „Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe... Wszystko,
co ma Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi” (J 16, 13-15). Panie Boże,
niech przyjmowanie Ciała i Krwi Jezusa oraz wyznanie Świętej Trójcy w jej nierozdzielnej jedności, posłuży
nam ku zbawieniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Adam Żak

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Męczennicy z Abitinae w Afryce Prokonsularnej tak odpowiedzieli swoim prześladowcom:
„Bez żadnej obawy sprawowaliśmy wieczerzę Pańską, ponieważ nie wolno jej zaniechać;
takie jest nasze prawo; nie możemy pozostać bez wieczerzy Pańskiej”. Zaś jedna z męczenniczek
wyznała: „Tak, poszłam na zgromadzenie i sprawowałam wieczerzę Pańską razem z moimi braćmi,
bo jestem chrześcijanką”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Potrzeba poszerzyć przestrzenie dla bardziej znaczącej obecności kobiecej w Kościele.
Ponieważ kobiece cechy są niezbędne we wszystkich przejawach życia społecznego,
dlatego też obecność kobiet również w obszarze pracy powinna być zagwarantowana
w różnych miejscach, gdzie podejmowane są ważne decyzje, zarówno w Kościele,
jak i w strukturach społecznych”.
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KOMUNIA ŚWIĘTA I OBOSTRZENIA
Komunia znaczy wspólnota,
dzielenie się.
Święta znaczy „oddzielona”,
nietykalna, niepojęta.
Tydzień temu minął maj. Miesiąc,
w którym tak wiele dzieci przystępowało zazwyczaj do I Komunii świętej.
Ten rok jest inny. Nie widzieliśmy
w maju przed kościołem pięknie
ubranych dzieci, tłumu ludzi, błysku
fleszy z aparatu. Widzieliśmy pustki.
Nastał czas epidemii...
Rozmowy na temat Uroczystości
zostały przełożone. A co, jeśli właśnie
w tym czasie - czasie epidemii i największych obostrzeń miałaby się
odbyć I Komunia święta naszych
Dzieci? Czy byłoby w Niej dla nas coś,
czego by nam brakowało?
Myślę, że oprócz mniejszego grona
rodziny, wszystko wyglądałoby tak,
jak powinno wyglądać. Rodzice, kilka
najbliższych osób, może kamerzysta
i ta Dwójka, która w tym dniu jest
najważniejsza. ON i Jego umiłowane
Dziecko.

kochał. W czasie największych obostrzeń nasze Dzieci byłyby wręcz
W Komunii świętej Jezus łączy się zmuszone w „biedzie” przyjąć
z nami w sposób wyjątkowy. Dzieli I Komunię świętą.
się z nami Sobą. Tworzymy jedną
Pozostaje pytanie: Czy nasze
Wspólnotę. On i ja. Napełnia nas sobą
tak, jak nikt. Daje nam kawałek nieba Dzieci, czy jednak my - rodzice?
tu na ziemi. Stajemy się jedno
Przypomnijmy sobie swoje Komuz Niepojętym.
nie. Skromny obiad, może co niektórzy
Dzieci są szczególnie umiłowane drobne prezenty, medaliki, zegarek...
przez Jezusa. Czy chcemy, by przyCzy dzięki epidemii, Bóg nie chce
szły do Niego w tym pięknym dniu nam powiedzieć: „Pamiętaj, co jest
i każdym następnym z wielką miłością? ważne!”
Nie bolało by nas, że przychodzą
Uczmy swoje Dzieci mądrego
w pięknym ubraniu, ale bez przyjaźni?
podchodzenia w prawdzie do sakraCzy dzień I Komunii świętej dla nas
mentów świętych. Nie niszczmy w nich
rodziców jest tym jednym z najpięktego, co najpiękniejsze - skromności,
niejszych momentów, gdy możemy
szczerości i pokory. By potrafiły zapatrzeć jak Jezus przenika nasze
wsze docenić miłość i Obecność...
dzieci w Eucharystii?
Przeżyjmy Komunię świętą, która
Dlaczego I Komunia święta, to
odbędzie się w późniejszym terminie
dla nas tak często okazja świetna,
skromnie, w ciszy i pokorze. Pokażmy
a nie święta? Przyzwyczailiśmy się
dzieciom do Kogo przychodzą. Pielędo dobrobytu... Do tego, że nie mugnujmy w nich Miłość do Jezusa
simy zbyt długo czekać lub wkładać
w Eucharystii, by - jako dorośli - nadal
wiele wysiłku w pracę. Wszystko jest
mogli być jak dzieci...
dostępne...
Jezus się do dobrobytu nie przyzwyczaił. Zawsze żył w biedzie i biedę
bc

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka.
Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą.
Bóg jest czystym duchem,
w którym nie ma miejsca na różnicę płci”.

TA RELACJA NAJ...
/3. POKOCHAĆ TO, CZEGO
NIE LUBIĘ/
Słyszałam kiedyś taką historię. Pewien mężczyzna
postanowił zająć się troskliwie łąką znajdującą się przed
jego domem. Pragnął zrobić z niej cudowny trawnik w stylu
angielskim. Poświęcał mu wszystkie swoje wolne chwile.
Jednak pewnej wiosny, kiedy prawie już osiągnął swój cel,
ujrzał, że spod trawy zaczęły wyrastać mlecze. Rzucił się
natychmiast, aby je wyplenić. Ale następnego dnia kolejne
dwa żółte kwiatki wydobyły się spod zielonej trawy. Kupił
jakąś mocną truciznę. Nie było rady. Jego życie przemieniło się od tego dnia w zaciekłą walkę z nieznośnymi żółtymi
kwiatkami, ale z każdą wiosną przybywało ich coraz więcej.
- Co mogę jeszcze uczynić? - załamany skarżył się swojej
żonie.
- Dlaczego nie spróbujesz ich pokochać? - odpowiedziała
mu spokojnie małżonka.
dokończenie na 4 stronie
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FINAŁ

NASZEGO KONKURSU
„100 pytań na 100. rocznicę
urodzin św. Jana Pawła II”.
Wszystkim osobom, które rozwiązały już
33 lub 99 pytań w quizach,
przypominamy o konieczności
przysłania zgłoszenia e-mail
(szczegóły w internecie).
Samo rozwiązanie quizów nie jest
jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
Mamy kilka osób, które podały w quizach
nawet swoje imię i nazwisko, ale nie mamy
ich zgłoszenia e-mail i nie mamy z nimi
żadnego kontaktu. Na brakujące e-maile
czekamy do wtorku, 9 czerwca.
A Wszystkich, którzy wzięli udział w Konkursie,
prosimy o odpowiedź na setne pytanie.
Szczególy na na:
oraz

mojaparafia24.pl
facebook.com/mojaparafia
Redakcja

JAK OŻYWCZY DESZCZ...

słychać było krople uderzające o dach
naszej świątyni. Obficie zraszał on
naszą spragnioną ziemię, aby wszystko
żyło i wzrastało dla dobra ludzi i na
chwałę Bożą. Podobnie Duch Święty
napełniał wszystkich modlących się
podczas Czuwania.
Dziękczynieniu za łaski, które
Pan wylewał na nas tego wieczoru,
nie było końca. Umocnieni darami
Ducha Ściętego wróciliśmy do domów, aby kroczyć w swoim życiu
za Chrystusem.

Trzecia Osoba Boża, sprawca nas zaprosiły. Takie przygotowanie
wszystkiego... Duch Święty.
Eucharystii potęguje odczucie wyW ubiegłą sobotę, 30 maja, jątkowości chwili. Dla mnie było to
w wigilię Zesłania Ducha Świętego, wspaniałe przeżycie.
w Uroczystość Patronki naszego
Po zakończeniu Eucharystii adorokościoła - Matki Bożej Królowej waliśmy Pana Jezusa w Najświętszym
Apostołów, zebraliśmy się na nocnym Sakramencie, prosząc o wylanie Ducha
czuwaniu. To był piękny i owocny Świętego, by przyszedł i działał w sercach
czas.
wszystkich ludzi, wszystkich naszych
Zebrani jak Apostołowie w Wie- Parafian i w całym Kościele świętym.
czerniku, zaproszeni przez Wspól
Przez cały czas naszego Spotkania
notę Chrystusa Zmartwychwstałego na zewnątrz padał deszcz. W ciszy
zz
„Galilea” i Wspólnotę Odnowy
w Duchu Świętym „Magnificat”, modliliśmy się
o dary i owoce Ducha Świętego dla wszystkich
naszych Parafian i dla całego Kościoła Świętego.
Wybierając z tabeli odpowiednie litery
Jezus powiedział do uczniów: „Jan chrzcił wodą,
odczytaj hasło zgodnie z podanym zapisem.
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Losowanie i rozdanie
Świętym” (Dz 1, 5). Bardzo oczekiwaliśmy
przyjścia Ducha Świętego w Swej mocy.
bądź samo rozdanie nagród za tydzień.
a2; c2; b1; f6; d4; b4; f3; e3; a2; e1; f2; a6; c3; c5; f3;
Wieczór rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim
b1; f2; f2; c6; e1; a2; d2; f3; b1; a3; a5; a4; f2; e5; d1;
i zawierzyliśmy Bogu wszystkie nasze trudne
sprawy i sytuacje. Zanosząc pod ołtarz symbo- e2; f4; e1; b3; f3; b6; e1; c4; d1; d3; b5; c3; e3; e2; a6;
liczny kamień, zostawiliśmy działaniu Stwórcy d1; c4; d1; d3; b5; c3; b3; c3; d4; a3; c4; d1; d3; b5; c3;
d5; b5; c1; c3; a2; c2; f3; c6; c1; f2
to, co nie pozwala nam przyjmować w życiu
Bożych darów. Tylko oddając się Jemu w opiekę
i ufając mu całym sercem otrzymamy potrzebne
a
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f
łaski.
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Na potwierdzenie, czym jest prawdziwe zaufanie, jedna z uczestniczek Czuwania przedC
E
H
H
E
I
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stawiła swoje świadectwo. Opowiedziała o trudnym
doświadczeniu, jakie przeżyła, a dzięki ufności
I
B
Y
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O
3
jaką złożyła w Panu i modlitwie całej Wspólnoty,
jej córka otrzymała łaskę zdrowia. Lekarze poW
A
K
Ł
S
M
4
wrót do zdrowia nazwali wprost cudem.

KONKURS DLA DZIECI

W dalszej części Wieczoru, pieśnią i modlitwą
uwielbialiśmy Boga Ojca i Jego Syna - Jezusa.
Wszystkim pieśniom towarzyszyła modlitwa flagami,
która ma swoje korzenie w Biblii - głęboką symbolikę i przesłanie. „Tak mówi Pan Bóg: Oto
skinę ręką na pogan i między ludami podniosę
mój sztandar” (Iz 49, 22). „Chcemy się cieszyć
z twego ocalenia i w Imię Boga naszego podnieść sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie
twoje prośby!” (Ps 20, 6). Celem takiej modlitwy
nie jest sprawienie, żeby spotkanie było bardziej
kolorowe, ale zbudowanie Wspólnoty oddanej
Bogu. Flagami pod niebem głosimy chwałę Boga.
Około godz. 2300 rozpoczęliśmy uroczystą
Mszę świętą. Wspaniały czas spotkania ze Słowem
Bożym, Ciałem i Krwią Chrystusa. Rozbudowana
Liturgia Słowa z czytaniami ze Starego i Nowego
Testamentu przygotowywała nasze serca na
działanie Ducha Świętego i przyjęcie Komunii
świętej. Wszystkie psalmy pięknie odśpiewali,
a czytania odczytali, członkowie Wspólnot, które
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HASŁO: .............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Imię i nazwisko: .................................................................................
Szkoła i klasa: .....................................................................................
Konkurs opracowała Zuzia Cichoń
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KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
7 czerwca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9
PSALM: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
2. czytanie: 2 Kor 13, 11-13
EWANGELIA: J 3, 16-18
8 czerwca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maksyma, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 17, 1-6
PSALM: 121, 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 1-12
9 czerwca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Felicjana, Edgara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 17, 7-16
PSALM: 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 13-16
10 czerwca 2020r. – ŚRODA
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 18, 20-39
PSALM: 16, 1b-2a. 4. 5 i 8. 11
EWANGELIA: Mt 5, 17-19
11 czerwca 2020r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
Imieniny: Feliksa, Radomiła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 8, 2-3. 14b-16a
PSALM: 147B, 12-13. 14-15. 19-20
2. czytanie: 1 Kor 10, 16-17
EWANGELIA: J 6, 51-58
12 czerwca 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Antoniny, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-16
PSALM: 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14
EWANGELIA: Mt 5, 27-32

TA RELACJA NAJ... /3. POKOCHAĆ TO,
dokończenie z 2 strony
CZEGO NIE LUBIĘ/
Postarał się. Już po niedługim
czasie widział w tych cudownie żółtych
kwiatkach muśnięcie Wielkiego Artysty
na szmaragdowej zieleni ogrodu.
Od tego czasu był już szczęśliwy.
Spróbuj popatrzeć na tą historię
jak na relację z drugim człowiekiem.
Czasem ktoś nas bardzo irytuje!
Dlaczego nie spróbować tych trudności... pokochać? To pozornie trudna
sztuka, ale kiedy podejmiesz już
decyzję, wszystko nagle robi się
z górki. ;)
To taka naprawdę ewangeliczna
postawa, do której zachęca nas
Chrystus.
Za każdym razem, gdy ktoś Ciebie
rozdrażni, przywołaj pamięcią tę
krótką historię o mleczach i spróbuj
„je” pokochać, spróbuj zobaczyć
w tych relacjach, osobach, coś, co
jest dobre, coś, czego możesz się
uczepić, aby zawalczyć.

W każdym z nas jest piękno.
Z miłości powstaliśmy i do niej jesteśmy powołani. Nie wszyscy na
nią odpowiedzą.
Trudno. Ale TY spróbuj wydobyć
to piękno, byś, kiedy staniesz przed
Bogiem i zapyta Cię: „Co zrobiłeś dla
drugiego człowieka?”, mógł z pokojem odpowiedzieć: „Próbowałem,
walczyłem, kochałem”.
Niech Niepokalana Ci w tym
dopomoże. Kiedy najtrudniej, szybko
do Niej się uciekaj. I pamiętaj, że
Maryja to Matka, która wszystko
rozumie. Sercem ogarnia każdego
z nas. Matka zobaczyć dobro w nas
umie. Ona jest z nami w każdy czas.
Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba
ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga,
więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.
Błogosławionego dnia!
Ewa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, o godz. 1700 spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca, a o godz. 1715 rozpoczniemy Nabożeństwo
wraz z Litanią do Serca Pana Jezusa.
2. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta i katecheza dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców. Bierzmowanie odbędzie się 23 czerwca.
3. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele codziennie o godz. 1730.
Od piątku, w czasie Oktawy Bożego Ciała, nie będzie Nabożeństw
o godz. 1730.

4. W czwartek, 11 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało. Msze święte tego dnia będą sprawowane o godz. 630, 800, 930,
po Procesji i o godz. 1800. Po Mszy świętej o godz. 930 wyruszy Procesja
13 czerwca 2020r. – SOBOTA
Eucharystyczna wokół naszego kościoła. Zapraszamy dzieci, które
Imieniny: Antoniego, Lucjana
rok temu przyjęły I Komunię świętą, by w strojach komunijnych
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 19, 19-21
uczestniczyły w Procesji Bożego Ciała i podczas Oktawy.
PSALM: 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10
Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy świętej wieczornej
EWANGELIA: Mt 5, 33-37
będzie Procesja Eucharystyczna wokół kościoła połączona
z Nabożeństwem czerwcowym. W Boże Ciało za uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”
można uzyskać odpust zupełny.
5. W sobotę, 13 czerwca, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta w intencji ks. Antoniego Czulaka SAC
z okazji jego imienin oraz Adoracja. Msza święta za ks. Antoniego będzie też w przyszłą niedzielę o godz. 930.
6. W przyszłą niedzielę, 14 czerwca, o godz. 1230 Msza święta Jubileuszowa 50-lecia kapłaństwa
naszego ks. Karola Świostka SAC. Mszy świętej będzie przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Adrian Galbas SAC.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

4 | Moja Parafia

