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„Uczcie się ode Mnie,
że jestem łagodny i pokorny sercem”.

Łagodny – skłonny do zgody, dobry; wyrażający dobroć,
dobrotliwy, nie nacechowany srogością, surowością.
Pokorny – potulny, uległy, uniżony, skromny, cichy, brak
zarozumiałości, pychy, brak buntu wobec przeciwności.
Tyle wyjaśnień podaje „Słownik języka polskiego”. Tych
cech charakteru mamy się uczyć od Jezusa, mamy Go
naśladować, czyli być takimi, jak On. W czerwcu czciliśmy
Najświętsze Serce Jezusa, łagodne i pokorne. Warto przypomnieć sobie „Akt wynagrodzenia Sercu Jezusa”. Święta
Małgorzata otrzymała obietnice, że czciciele Boskiego
Serca, które jest „łagodne i pokorne”, otrzymają szereg
łask. „Będę ich najpewniejszą ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. Wyleję obfite błogosławieństwa
na wszystkie ich przedsięwzięcia. Moje Serce będzie ich ucieczką zapewnioną na ostatnią godzinę ich życia”.
Te wszystkie łaski otrzymujemy, praktykując przyjmowanie Komunii świętej przez dziewięć pierwszych piątków
miesiąca z rzędu. Bycie łagodnym i pokornym to wzięcie na siebie „jarzma”, które jest „łatwe do niesienia,
a ciężar lekki”. Jest to zaproszenie, a nie przymus. Życie otrzymane, jako dar od Boga, staje się wtedy o wiele
łatwiejsze i lżejsze. Bierzmy przykład z naszego Mistrza i okazujmy w życiu swą łagodność i pokorę. Boże, daj
abyśmy składając hołd Sercu Twojego Syna, spełnili przyjęte na siebie jarzmo bycia łagodnym i pokornym.
Adam Żak

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kapłaństwo służebne jest jednym ze środków, jakimi się Jezus posługuje w służbie swojego ludu,
ale wielka godność pochodzi od Chrztu dostępnego dla wszystkich. Upodobnienie kapłana
do Chrystusa Głowy — czyli jako główne źródło łaski — nie zakłada wyniesienia,
stawiającego go na szczycie całej reszty. W Kościele funkcje „nie stanowią o wyższości
jednych nad drugimi”. W istocie kobieta Maryja, jest ważniejsza od biskupów”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca. O godz. 1715 rozpoczniemy różaniec i Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa.
2. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne.
3. Przez wszystkie niedziele lipca i sierpnia sprawujemy dodatkową Mszę świętą o godz. 2000.
4. Przez całe wakacje spowiedź w dużym kościele jest tylko w konfesjonale po prawej stronie od wejścia
do kościoła.
5. Przez czas wakacji kancelaria parafialna rano będzie czynna w godz. 830 – 930. Po południu – bez zmian.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
5 lipca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jakuba, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Za 9, 9-10
PSALM: 145, 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14
2. czytanie: Rz 8, 9. 11-13
EWANGELIA: Mt 11, 25-30
6 lipca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dominika, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 6, 10
PSALM: 98, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
EWANGELIA: J 4, 34-38
7 lipca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Antoniego, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 4-7. 11-13
PSALM: 115, 3-4. 5-6. 7ab i 8. 9-10
EWANGELIA: Mt 9, 32-38
8 lipca 2020r. - ŚRODA
Imieniny: Adrian, Elżbieta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 10,1-3.7-8.12
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mt 10,1-74
9 lipca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Weroniki, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 11,1-4.8c-9
PSALM 80, 2ac i 3b. 15-16
EWANGELIA: Mt 10,7-15
10 lipca 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandry, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 14,2-10
PSALM 51, 3-4. 8-9. 12-13. 14 i 17
EWANGELIA: Mt 10,16-23
11 lipca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Cypriana, Olga
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Prz 2, 1-9
PSALM 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15
2. czytanie: Dz 4, 32-35
EWANGELIA: Mt 19, 27-29

Św. Janie Pawle II

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Kościół o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej
wypowiadał się najczęściej w formie adhortacji,
ale czasem musiał też wydawać stosowne przepisy kanoniczne.
Czyniły to różne Sobory partykularne poczynając od IV wieku (np.
Sobór w Elwirze w 300 roku, który nie mówi
o samym obowiązku, ale o sankcjach za trzykrotną nieobecność),
a zwłaszcza od początku VI wieku
(np. Sobór w Agde w 506 roku).
Te dekrety Soborów partykularnych doprowadziły
do ukształtowania się powszechnego obyczaju,
którego charakter obowiązujący był zupełnie oczywisty”.

PIELGRZYMOWANIE MĘŻCZYZN
Już od 14 lat, pieszo, z naszego
Wszystko było przygotowane
miasta do Błotnicy, majową nocą, według zaleceń sanepidu, by każdy
mógł wędrować bezpiecznie. Było
pielgrzymują mężczyźni.
kilka momentów obowiązkowej dezynW tym roku – z racji epidemii – fekcji rąk, posiłek był wydawany
Pielgrzymka wyruszyła z miesięcz- w reżimie sanitarnym, a każdy uczestnym opóźnieniem – w czerwcu.
nik złożył osobiste oświadczenie,
Dobrze, że w ogóle udało się pójść,
w którym zadeklarował, że jest zdrowy
bo oprócz koronawirusa, na przeszi także jego najbliżsi nie mają oznak
kodzie stawały też prognozy pogody choroby.
mówiące o groźnych burzach.
Pielgrzymi zanieśli Matce Bożej
Mężczyźni dopisali (w tym roku Pocieszenia w Błotnicy bieżące sprawy
było ich prawie dwustu), bo to piel- Kościoła, miasta Radomia i Ojczyzny.
grzymka dla twardzieli, jak kiedyś Maryi oddali to, co chcą przemieniać,
nazwał to pielgrzymowanie śp. Ksiądz ratować i naprawiać.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski.
Pielgrzymka przeciwstawiła się
Organizatorami nocnej pielgrzymki jakby okolicznościom, jakie przyniósł
mężczyzn są Rycerze Kolumba. Piel- koronawirus, przeciwstawiła się wielu
grzymka wyrusza z kościoła Matki społecznym podziałom.
Bożej Częstochowskiej na radomskim
Była ukazaniem jedności budoKapturze.
wanej
na wspólnej wierze. W ostatniej
Jest ona wyjątkową manifestacją
męskiej pobożności. Ona nie jest chwili okazało się też, że pielgrzymi
przeciwstawili się prognozom
zimna, a swe ciepło pokazuje w jakiejś
pogody.
dyskrecji. W tym roku ta dyskrecja
była jeszcze większa, bo oprócz nocy,
Mężczyźni Matce Bożej zawierzyli
doszły maseczki. I to pozwoliło męż- swoje rodziny. Prosili, by wszystkie
czyznom jeszcze bardziej się otwo- rodziny w Polsce respektowały chrzerzyć. To się działo na przykład podczas ścijański system wartości i by były
wspólnego różańca, gdy mężczyźni Bogiem silne i by sami nie stracili
proszą o modlitwę, zdradzając często z oczu Bożej prawdy i miłości.
bardzo osobiste intencje i okoliczności pielgrzymowania.
opr.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

Módl się za nami!

„Mężczyzna i kobieta stworzeni razem,
są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego”.
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