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10. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mk 3, 20 -35

„Kto wypełnia wolę Boga,
ten jest moim bratem, siostrą i matką”.

Święty Marek opisuje w dzisiejszej Ewangelii dziwną
rzecz. Jezus jest Osobą, za którą idą tłumy – „zbiegł się taki
tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba” i „mówiono
bowiem, że odszedł od zmysłów”. Tłum jest widocznie żądny
sensacji. Nie idą za Jezusem, aby słuchać tego co mówi, ale
aby być świadkami tego, że wyrzuca demony. Sensacja!
Z Jerozolimy przychodzą nauczyciele Pisma, którzy twierdzą,
że „opętał Go Belzebub”. Trzeba na to popatrzeć i wmówić
ludziom, że Jezus jest sam opętany przez złego ducha. Cóż
robi Jezus? Z cierpliwością i spokojem wyjaśnia w przypowieści, że jest to rzecz niemożliwa, ponieważ szatan nie może
wyrzucać szatana. „Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać”.
Czy ta myśl nie jest aktualna dziś? Skłócenie ludzi powoduje nienawiść, która jest orężem szatana. Zarzucając
Jezusowi opętanie, potwierdzają swą postawą to, że jest On niezrozumiany przez najbliższych i przez wrogów.
Mimo takiej sytuacji Jezus oświadcza, że jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a ten „kto zbluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia”. Wcześniej mówi: „zapewniam was: Wszystkie
grzechy będą odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie”. Aby do tego nie doszło,
musimy być „bratem, siostrą” Jezusa. Będziemy nimi, kiedy będziemy wypełniali wolę Bożą. Jest nad czym zastanawiać się. Słowa dzisiejszej Ewangelii wymagają głębokiego przemyślenia. Dobrze jest przeczytać z Ewangelii
św. Marka rozdział 3 oraz także Psalm 119: „Przeto więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto (...) dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu” (Ps 119, 127-128). To jest
wypełnienie woli Boga i wtedy będę Jego bratem i siostrą. Jezu, naucz mnie myśleć po Bożemu.
Adam Żak

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Ten aspekt chrześcijańskiej niedzieli szczególnie wyraźnie podkreśla jej wymowę
jako wypełnienia szabatu starotestamentowego. W dniu Pańskim, który Stary Testament wiąże z dziełem
stworzenia oraz z historią wyjścia z Egiptu, chrześcijanin zostaje wezwany,
aby ogłaszać nowe stworzenie i nowe przymierze dopełnione w tajemnicy paschalnej Chrystusa.
Świętowanie stworzenia nie zostało bynajmniej zniesione, ale stało się głębsze
w perspektywie chrystocentrycznej, to znaczy w świetle Bożego zamysłu,
aby „wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1, 10).
Z kolei pełny sens zyskuje także pamiątka wyzwolenia, jakim było wyjście z Egiptu,
stając się pamiątką powszechnego odkupienia dokonanego przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Niedziela zatem nie jest sprawowana „w zastępstwie” szabatu,
ale stanowi jego doskonałe urzeczywistnienie, a w pewnym sensie rozszerza go
i w pełni wyraża w perspektywie historii zbawienia, której zwieńczeniem jest Chrystus”.
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SKŁADALIŚMY GAZETKĘ
W DZIEŃ DZIECKA...
Drodzy Czytelnicy! Znalezione, Warto też wtedy pochwalić dziecko
nie kradzione, wypróbowane, działa!!!! i zapewnić je o swojej miłości.
Zachęcam do stosowania!!!
W czasie tych trzech minut dziecko
Zasada trzech minut w kontak- będzie czuło, że cała uwaga rodzica
tach z dzieckiem.
skupia się na nim. Dzięki temu poczuje się kochane, ważne i zauważane.
Psycholog Nataliya Sirotich twierdzi, że liczy się jakość czasu, jaką
Dlaczego warto praktykować „zaspędzamy z dzieckiem, a nie jego sadę trzech minut”?
ilość. Jeśli zarzucasz sobie, że znowu
Bardzo łatwo zaobserwować rodzipoświęciłeś za mało uwagi swojemu
ców,
którzy stosują się do „zasady
dziecku, spróbuj zastosować „zasadę
trzech
minut”. Zwykle witają się ze
trzech minut”. Zacznij od małych
zmian, a potem staraj się wprowa- swoimi dziećmi przytulając je z uśmiedzać kolejne. Dzięki niej zbudujesz chem. Bardzo dobrze widać też rodziwięź z dzieckiem, która będzie pro- ców, którzy nie słyszeli o tej zasadzie.
Odbierając dziecko z przedszkola
centować przez długie lata.
rzucają tylko krótkie: „Idziemy”. CzaNa czym polega „zasada trzech sem też rozmawiają przez telefon.
minut”?
Gdy wracają do domu, zamiast przywitać się z dzieckiem, zabierają się
Założenia „zasady trzech minut” za inne czynności, które mogłyby
są proste. Chodzi o to, żeby zawsze równie dobrze poczekać trzy minuty.
cieszyć się ze spotkania ze swoim To wszystko sprawia, że dziecko
dzieckiem tak, jak ze spotkania z daw- czuje się mało ważne i pomijane.
no niewidzianym przyjacielem. Po Nie wie, dlaczego rodzic się nim nie
każdym okresie rozłąki - nie ma zna- interesuje. Z czasem zaczyna unikać
czenia, czy to powrót z pracy czy opowiadania o sobie i staje się skryte.
z osiedlowego sklepu - przez pierwsze minuty skupiamy się na dziecku.
Warto pokazywać dziecku, że jest
ważnym członkiem rodziny. SkupieChodzi o to, żeby pokazać, jak nie na nim uwagi sprawi, że będzie
bardzo rodzic stęsknił się za dziec- pewne siebie i będzie chętnie dziekiem i jaki jest szczęśliwy z tego po- liło się swoimi codziennymi sprawami.
wodu, że znów się spotykają. Dziecko
przeważnie podczas tych pierwszych
Zacznij stosować „zasadę trzech
minut ma najwięcej do zakomuni- minut”, jeśli jeszcze tego nie robisz.
kowania, dlatego dobrze, jak rodzic Co ciekawe, działa ona pozytywnie
nie tylko na dziecko, ale może być
się na tym komunikacie skupi.
również stosowana w relacji partWarto kucnąć naprzeciw dziecka nerskiej. W końcu mąż, a jeszcze
tak, aby mieć oczy na tej samej wy- bardziej żona potrzebuje uwagi.
sokości. Można dziecko przytulić,
zapytać, co robiło podczas naszej
nieobecności, jak mu minął dzień.
opr. Ewa Gawor

KONKURS DLA DZIECI
Wszystkie Dzieci zapraszamy do
Przedostatniego Konkursu przed Rozdaniem Nagród.
To Konkurs o Bożym Ciele.
Już wkrótce Ostatni Konkurs i Rozdanie Nagród.
Szczegóły na mojaparafia24.pl!
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POSŁUCHAJ
PAPIEŻA
FRANCISZKA

„Różnorodność kulturowa,
jeśli jest dobrze pojmowana,
nie zagraża jedności Kościoła.
To Duch Święty, posłany przez
Ojca i Syna, przemienia nasze
serca i czyni nas zdolnymi
do wejścia w doskonałą
komunię Przenajświętszej Trójcy,
gdzie wszystko znajduje swoją
jedność. On tworzy komunię
i harmonię Ludu Bożego.
Sam Duch Święty jest harmonią,
podobnie jak jest więzią miłości
między Ojcem i Synem.
On jest Tym, który rozbudza
wielorakie i zróżnicowane
bogactwo darów, a równocześnie
buduje jedność, która nie jest
nigdy jednolitością, lecz wieloraką harmonią, która przyciąga.
Ewangelizacja uznaje z radością te
wielorakie bogactwa, jakie Duch
rodzi w Kościele. Myślenie
o chrześcijaństwie monokulturowym i jednakowo brzmiącym
byłoby sprzeczne z logiką
Wcielenia. Chociaż to prawda,
że niektóre kultury ściśle
powiązały się z przepowiadaniem
Ewangelii i z rozwojem myśli
chrześcijańskiej, to jednak
orędzie objawione nie utożsamia się z żadną z nich i posiada
treść ponadkulturową.
Dlatego w ewangelizacji
nowych kultur albo kultur,
które nie przyjęły przepowiadania
chrześcijańskiego, nie trzeba
koniecznie wraz z propozycją
ewangeliczną narzucać określonej
formy kulturowej, choćby była
ona nawet piękna i starożytna.
Głoszone przez nas orędzie zawiera zawsze jakąś szatę
kulturową, ale czasem
w Kościele ulegamy zarozumiałej
sakralizacji własnej kultury
i możemy przez to bardziej
przejawiać fanatyzm
niż autentyczny
zapał ewangelizacyjny”.

PO ŚWIĘCIE NAWIEDZENIA...
Dzisiejszy świat to czas ludzi przepychających się w życiu łokciami
i pewnych siebie. Zabieganych, zapracowanych i dążących do materialnych dóbr.

Boga. Jak ufać i zawierzać. Nie wywyższa się i nie szuka uznania, ale
mimo swojego błogosławionego
stanu idzie w długą drogę do swojej krewnej Elżbiety. Służy jej pomocą
Już w szkole dzieci zwracają uwa- całkowicie bezinteresownie. W swojej
gę na metki od ubrań i fajne gadżety. cichości nie szuka za to zapłaty czy
Chwalą się najnowszymi modelami uznania innych.
laptopów czy smartfonów. Nikt nie
Jej Syn w pokorze przyjął krzyż
lubi ludzi cichych i pokornych. Świat na swoje ramiona. Wypełnił wolę
nie zauważa ich... Dziś liczy się ten, Ojca. Bez pytań i powątpiewania.
który chce rządzić, przewodzić
Odważnie przyjął cierpienie.
i czuć się najważniejszym.
Pomóż mi, Matko Najświętsza,
Ile razy patrząc na drugiego czło- abym umiała służyć innym, nie oczewieka, oceniamy? Ile razy chorych, kując nic w zamian. Prowadź mnie
słabych czy zagubionych odtrąca- w cichości do swojego Syna. Bo tylko
my? Jak często zazdrościmy braciom On prawdziwie przemienia ludzkie
życie i serce.
i siostrom uznania, pochwał czy
bycia ważnym?
Wyzwól mnie, Maryjo, z pragnień,
Jak bardzo lubimy, gdy coś od nas aby być cenioną, lubianą, wysławianą,
zależy? Jak często nasza pomoc bliź- chwaloną... Aby wybrano mnie przed
niemu wynika z chęci bycia zauwa- innymi... Wyzwól z pragnienia, aby
żonym?
zasięgano mojej rady, abym była
uznawana. Uwolnij mnie od strachu
Maryja, Matka Boga, uczy nas po- przed wyśmianiem i poniżeniem.
kory i bezinteresowności. Ona pokazuje nam jak przyjmować wolę
zz

BYLE JAKIE
KOCHANIE
Myśli moje Tobą przepełnione
Przyjmij Panie
Każde drżenie serca
Niepokój mój
Ułomność poczynań
Ulotność marzeń
To wszystko i jeszcze więcej
U stóp Twoich składam
Wybacz mi Panie
Wiele popsułam z tego
Coś we mnie stworzył dobrego
Niedoskonałość moją
Przed Najświętszym Sakramentem
Tobie oddaję
Uzdrów we mnie co chore
Naucz mnie miłowania takiego
W którym byłaby odrobina Twojego
Do naśladowania
Tymczasem
Wciąż niedostateczną
Miłość moją Tobie wyznaję
Czy przyjmiesz Panie
To moje byle jakie kochanie
Jadwiga Kulik

PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

„Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi
poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków,
za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Józef jest głęboko zaniepokojony
w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie”,
ale postanawia „oddalić Ją potajemnie”. W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać
jego poważny dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów”. Jego reakcja była natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak,
jak mu polecił anioł Pański”. Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję.
W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.
Józef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad trudnościami, które napotka:
„Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda”.
W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia,
by powrócić do swojego kraju. Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go,
że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę,
i wrócić do ziemi Izraela, po raz kolejny był bez wahania posłuszny:
„Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela”.
Jednak w drodze powrotnej, „gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda,
bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz – a to zdarza się już po raz czwarty – udał się
w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł”.
Ewangelista Łukasz, ze swej strony, relacjonuje, że Józef podjął długą i niewygodną podróż z Nazaretu
do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Cezara Augusta, związanym ze spisem ludności,
żeby dać się zapisać w mieście, z którego pochodził.
dokończenie na 4 stronie
Moja Parafia | 3

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
6 czerwca 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dominiki, Norberta
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
2. czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1
EWANGELIA: Mk 3, 20-35
7 czerwca 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Antoniego, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 1, 1-7
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 5, 1-12
8 czerwca 2021r. - WTOREK
Imieniny: Maksyma, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 1, 18-22
PSALM 119, 129-130. 131-132. 133 i 135
EWANGELIA: Mt 5, 13-16

1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
2. Dzisiaj o godz. 1715 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca, a o godz. 1730 rozpoczniemy w kościele
modlitwę różańcową.
3. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Nabożeństwa czerwcowe
dzisiaj i do czwartku podczas Procesji po Mszy świętej wieczornej.
Zapraszamy, szczególnie dzieci, do udziału w Procesjach.
W czwartek – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała poświęcimy
wianki oraz udzielimy specjalnego błogosławieństwa dzieciom.
4. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne i różaniec za zmarłych.
5. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. W sobotę, 12 czerwca, w we Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
zapraszamy osoby chore, starsze i samotne na Nabożeństwo fatimskie.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, następnie Msza święta
i Adoracja.
7. Od piątku Nabożeństwa czerwcowe o godz. 1730.

9 czerwca 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Felicjana, Edgara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 3, 4-11
PSALM 99, 5-6. 7-8. 9
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

8. W przyszłą niedzielę będzie można złożyć do puszek ofiarę
na budowę w Sołtykowie Domu Hospicyjnego Królowej Apostołów.
Będzie to w naszej parafii dzień szczególnej modlitwy i wdzięczności
Bogu za posługę Hospicjum.

10 czerwca 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6
PSALM 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚWIĘTYM JÓZEFIE

11 czerwca 2021r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Imieniny: Feliksa, Radomiła
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
12 czerwca 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Antoniny, Leona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-5

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

dokończenie z 3 strony
I właśnie w tych okolicznościach
narodził się Jezus i został zapisany w rejestrze Imperium, tak jak
wszystkie inne dzieci. Zwłaszcza św. Łukasz zadał sobie trud,
by pokazać, że Rodzice Jezusa przestrzegali
wszystkich przepisów Prawa:
obrzędów obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po porodzie,
ofiarowania pierworodnego Bogu.
W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił
wypowiedzieć swoje „fiat”,
jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani”.

CENNA RADA ŚW. OJCA PIO
„Szukaj, owszem, samotności,
ale niech ci nie zabraknie miłości bliźniego”.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele
w tym tygodniu
od niedzieli do czwartku - podczas Procesji,
a w piątek i sobotę - o godz. 1730.

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
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