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Kalendarz liturgiczny
2 czerwca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eugeniusza, Marzeny
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 8, 41-43
PSALM 117, 1-2
Ga 1, 1-2. 6-10
EWANGELIA: Łk 7, 1-10
3 czerwca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leszka, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
Tb 1, la. 2; 2, 1-9
PSALM 112, 1-6
EWANGELIA: Mk 12, 1- 12
4 czerwca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Aleksandra, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Tb 2, 10-23
PSALM 112, 1-2.7-8.9
EWANGELIA: Mk 12, 13-17
5 czerwca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Bonifacego, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Tb 3, 1-11. 24-25
PSALM 25, 2-9
EWANGELIA: Mk 12, 18-27
6 czerwca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Beaty, Dominika, Doroty
LITURGIA SŁOWA:
Tb 6, 10-11a;7,1.9-17;8,4-10
PSALM 128, 1-5
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34
7 czerwca 2013r. – PIĄTEK
Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
Imieniny: Jarosława, Wiesława
LITURGIA SŁOWA:
Ez 34, 11-16 ; PSALM 23, 1-6
Rz 5, 5-11
EWANGELIA: Łk 15, 3-7
8 czerwca 2013r. – SOBOTA
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny
Imieniny: Celiny, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2,1.4-5,6-7,8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

IX NIEDZIEL A ZW YKŁ A
E WA N G E L I A :
Ł k 7, 1-10
„Panie, nie trudź się,
bo nie jestem godzien,

abyś wszedł pod dach mój.”
Tak mówi setnik o sobie samym, choć starszyzna żydowska twierdziła, że
„godzien jest, żebyś mu to wyświadczył”. Setnik zdaje sobie sprawę kim
jest i kim jest Jezus. Ten człowiek, poganin, miał nadzwyczajną wiarę.
Spotkawszy się z taką wiarą, Jezus nie mógł powstrzymać zdziwienia.
„Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. Jaka jest moja wiara?
Czy mogę powtórzyć za setnikiem: „nie jestem godzien”? Świadomość
niegodności, poczucie winy, utwierdza nas w wierze, że można budować
tylko na łasce Bożej. Uzdrowienie sługi nie zależało od rekomendacji
„pośredników”. Nie wiemy, czy Bóg był pełen podziwu wobec arcydzieła
jakim była Świątynia Jerozolimska. Był pełen podziwu dla wiary. Jezu!
Obym jak najczęściej wprawiał Cię w podziw moją wiarą.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Cały lud święty zjednoczony wokół swoich pasterzy trwa nieustannie
w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie,
tak iż w trzymaniu się przekazanej wiary, w jej praktykowaniu i wyznawaniu
pojawia się szczególna jednomyślność przełożonych i wiernych.”

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Nikt nie może pozostać obojętny widząc,
że bliźniemu grozi potępienie.”
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WIERZĘ…
W JEZUSA, KTÓRY PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH
„Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i
umarłych, chwalebny Chrystus objawi ukryte zamiary
serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od
jego uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia
łaski.” (KKK 682)
Nowy Testament nieustannie przypomina, że Jezus
powtórnie przyjdzie na świat. Przekonanie to znajduje
wyraz w słowach: „...oczekujemy Twego przyjścia w
chwale”. Jakie znaczenie dla naszego życia ma wiara
w powtórne przyjście Jezusa? Przez głoszenie Dobrej
Nowiny, cierpienie i zwycięstwo nad śmiercią, ukazał
On ludziom, czym jest pełne człowieczeństwo. On
sam stał się najpełniejszym człowiekiem, a to jest
dla nas miarą pełnego człowieczeństwa. Jeśli więc
przyjdzie jako sędzia, to po to, by moje człowieczeństwo

mierzyć własnym. Jako sędzia wystąpi przeciw tym,
którzy niszczyli innych ludzi. Powtórne przyjście
Jezusa będzie sądem dla tych, którzy występowali
przeciw człowieczeństwu. Dla oszukanych, cierpiących i wykorzystywanych, przyniesie pociechę i
otuchę. Spotkania z Jezusem nie uniknie nikt - ani
umarli, ani żywi. Wszyscy będą odpowiadać za swój
stosunek do drugiego człowieka. Sąd ów dokonuje się już teraz. Bóg i Jezus widzą moje zachowanie
wobec innych. Już teraz Jezus wypowiada słowa
sądu: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili... Wszystko,
czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.” (Mt 25, 40.45)
opr. Adam Żak

DOBRY PASTERZ RATUJE UWIĘZIONĄ OWIECZKĘ
ZE SWOJEGO STADA
Jest przepiękny czerwiec
Tak ciepło wokoło...
Wszędzie zielono:
I prastare dęby i bielutkie brzozy
Klony, bzy, jaśminy;
i jest tak wesoło!
A wysoko w górach, tam gdzie turnie, hale,
dywany traw pięknych na reglach rozległych…
Na hale zielone, na hale zamszowe
wyległy owieczki, wyległy barany i skubią mordkami
twardą, lecz soczystą górską, smaczną trawkę.
Śliczne te zwierzątka, bieluteńkie i młode,
kędzierzawe, miękkie - po prostu - zabawki!
Jedna z nich, najmłodsza, nie chcąc być ze stadem
pomyślała tak: „Nic się wszak nie stanie,
jeśli pójdę sobie nieco dalej - w las.
Tam cicho, spokojnie, więc tam się popasę;
Nikt się nie domyśli,
że jednej z nas przez niewielką chwilkę
będzie tak po prostu brak.”
Podreptała szybko ku świerkom wysokim
groźnym, tajemniczym i gdzie krzewy gęste
liśćmi już pokryte.
Jeść trawkę zaczęła z tak wielką ochotą
i szła coraz dalej, w gęstwinę zarośli;
Zapomniała całkiem, że do swego stada
przecież wrócić ma...
Kiedy już podjadła, wracać ma ochotę.
Wrócić, ale jak?
Zagubiła drogę; jak iść i którędy?
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Na płacz jej się zbiera, drogi nie zna wcale,
więc co robić ma?...
Beczy cienkim głosem, łzy łapką ociera
Nagle... widzi kogoś w pięknej, białej szacie,
o włosach złocistych i dobroci w oczach.
Chce wyjść Mu na przeciw, lecz jest uwięziona
w kolczastych zaroślach, co trzymają ją.
„Nie ma dla mnie wyjścia” - myśli zrozpaczona.
Ale Dobry Pasterz - (a był to sam Chrystus)
podchodzi do małej, rozchyla gałęzie,
podnosi owieczkę i tuli w ramionach.
Sam uszczęśliwiony, że odnalazł zgubę,
Szepcze jej do uszka: „Ja ciebie tak kocham,
Ja ciebie tak lubię...”
„Tam, w reglach, zostało dziewięćdziesiąt dziewięć
owieczek, baranków; lecz bez ciebie przecież
nie mogliśmy wrócić. Tyś jest taka ważna,
jak te pozostałe. Chodźmy więc, wracajmy!
Czeka stado całe!
Toż to radość będzie, że się odnalazłaś!”
A owieczka tuli się do Dobrego Pasterza
ze wstydem i żalem. I Mu obiecuje:
„Już nigdy od Ciebie, mój Dobry Pasterzu
ja się nie oddalę. Dzięki Ci.
Kocham Cię, mój Dobry Pasterzu!”
P.S. Jest to opowieść poetycka
wg Ewangelii o Dobrym Pasterzu i grzeszniku,
który wrócił do Jezusa i uwierzył w Niego.
Katarzyna Wilczyńska

PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /7/
„Świeccy katolicy nie mogą zrezygnować z zaangażo- wiary i moralności.”
wania w życie publiczne: z troski o szeroko rozumiane
dobro wspólne, z uczestnictwa w wyborach, aktywnego „Podstawowym obowiązkiem osoby zaangażowanej w
wspierania takich rozwiązań społecznych i prawodaw- działanie na rzecz dobra wspólnego jest dbanie o
jednoznaczność, a jej postawa musi być czytelna dla
czych, które są zgodne z chrześcijańskim sumieniem.”
innych.”
„Zadaniem katolików jest „przenikanie duchem
chrześcijańskim doczesnego porządku” ze świadomością, „W każdej sytuacji katolik ma być świadkiem Chrystusa.
że rządzi się on swoimi prawami. Zadanie to obej- Może się to dla niego wiązać z dużą odpowiedzialmuje między innymi obronę życia ludzkiego. Jest to nością społeczną, osobistymi wyrzeczeniami, tym, że
szczególnie ważne obecnie, kiedy próbuje się narzucić stanie się przedmiotem publicznej krytyki, dystansopogląd, że nie ma żadnych niezmiennych wartości wania się od niego czy nawet odrzucenia.”
uniwersalnych, prawo powinno być tylko wyrazem „Nie do przyjęcia jest dla katolika dualizm postaw, a
woli większości, otwarte na pluralizm światopoglądowy, więc wyznawanie innych zasad w życiu prywatnym, a
kulturalny i polityczny.”
innych w zaangażowaniu publicznym i opowiadanie
„W imię fałszywie pojmowanej tolerancji oczekuje się za rozwiązaniami sprzecznymi z wyznawaną wiarą.”
się, wręcz – żąda od katolików, aby zrezygnowali z „W ramach wyznaczonych przez chrześcijańską
wnoszenia do życia społeczno-politycznego tego, co roztropność możliwe jest korzystanie z „procedury
dyplomatycznej”, rozumianej jako umiejętność
zgodnie z wiarą uznają za prawdziwe i słuszne.”
mądrego życiowo postępowania, uznającego zasady
„Doświadczenie pokazuje, że przekonania katolików funkcjonowania instytucji demokratycznych, a umożsą dziś spychane na margines dyskusji społecznych liwiającego odpowiedzialne uczestnictwo w społecznej
jako anachroniczne.”
czy politycznej dyskusji.”
„Katolikom niemal nie wolno publicznie przeciwstawiać
się głoszeniu prawa do decydowania o rodzicielstwie.
Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych ze złem
antykoncepcji, procedury „in vitro”, aborcji, ideologii
„gender”, instytucjonalizacji związków osób tej samej
płci, promocji wzorców zachowań społecznych,
które są sprzeczne z tradycyjnym modelem rodziny.”
„Katolicy powinni być dumni ze swoich przekonań,
gdyż w centrum ich wiary stoi nie tylko powszechne
ojcostwo Boga, Stwórcy i Odkupiciela człowieka,
ale także osobowa godność każdego bez wyjątku
człowieka oraz godność jego sumienia, które
rozbrzmiewa kanonem wartości uniwersalnych i niezmiennych, a zwłaszcza prawdy, miłości, sprawiedliwości
i solidarności.”
„Obowiązkiem każdego katolika biorącego udział w
życiu publicznym jest wierność nauczaniu Kościoła
katolickiego i samemu Chrystusowi. Nie może być
mowy o jakimkolwiek kompromisie w kwestiach

„Rozsądne zaangażowanie katolika w życie publiczne
oznacza roztropność i prawość w osiąganiu celów.
Jednym z nich jest budowa uczciwego autorytetu i
obecność w miejscach decydujących o tworzeniu i
stosowaniu prawa.”
„Konieczne wydaje się przyjęcie strategii postępowania
w przypadku, gdy nie jest możliwe osiągnięcie rozwiązań
najbardziej pożądanych. Jan Paweł II w związku z
sytuacją, w której nie byłoby możliwe odrzucenie lub
całkowite zniesienie prawa o przerywaniu ciąży – skoro już
weszło w życie lub zostało poddane głosowaniu – wskazał,
że „parlamentarzysta, którego osobisty absolutny
sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany
wszystkim ludziom, postąpiłby słusznie, udzielając
swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w
ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków
na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej”.”
opr

ZAPRASZAMY
NA
FESTYN RODZINNY

Moja Paraﬁa | 3

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy w naszej Ojczyźnie VI Dzień Dziękczynienia. Po Mszach świętych można złożyć
oﬁary do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. Dzisiaj przed kościołem są rozprowadzane cegiełki na budowę Pomnika śp. Pary Prezydenckiej Lecha
i Marii Kaczyńskich. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Pomnik będzie usytuowany
obok kościoła oo. bernardynów. Odsłonięcie nastąpi 18 czerwca o godz. 1400.
3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a po niej w Hospicjum spotkanie dla dzieci osieroconych
z okazji Dnia Dziecka.
4. Dzisiaj o godz. 1700 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
5. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj podczas wieczornej Procesji,
a w inne niedziele czerwca - o godz. 1700. W dni powszednie Nabożeństwo o godz. 1730. Wyjątkiem jest
Oktawa Bożego Ciała, podczas której Nabożeństwo czerwcowe odprawiać będziemy podczas Procesji.
6. Jutro, 3 czerwca, przypada I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne o godz. 1730, a o godz. 1800
Msza święta za polecanych w wypominkach zmarłych.
7. We wtorek, 4 czerwca, przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszej świątyni.
8. W czwartek, 6 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Tego dnia, zwyczajem lat ubiegłych, po
Procesji, przed kościołem, odbędzie się błogosławieństwo dzieci. Poświęcenie wianków z pierwocin ziół
po Mszy świętej o godz. 1800.
9. W piątek, 7 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nabożeństwo czerwcowe w tej intencji o godz. 1730. Z racji Uroczystości,
tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Jest to także I piątek miesiąca.
Spowiedź dla młodzieży i dorosłych podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Spowiedź dla
dzieci od godz. 1615, a o godz. 1645 Msza święta dla nich. Do chorych udamy się po porannych Mszach
świętych. Po Mszy świętej o godz. 800 rozpocznie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała miejsce konferencja dla czcicieli
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 2000 Adoracja będzie prowadzona i zakończy się ona
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i Apelem Jasnogórskim.
10. W przyszłą niedzielę, 9 czerwca, zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Świetlicę Caritas
Pallotyńską. Rozpoczęcie Festynu Mszą świętą o godz. 1200, zakończenie ok. godz. 1800. Serdecznie
zapraszamy wszystkich Paraﬁan do wzięcia udziału w Festynie. Całkowity dochód z organizowanych
loterii zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy działającej przy naszej paraﬁi.

ZAPR ASZAMY NA FEST YN RODZINNY!
Już po raz szósty Caritas Pallotyńska wraz z naszą Paraﬁą organizuje Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka. Świętować także będziemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Festyn w tym roku odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca, na placu przy naszym kościele.
W zeszłym roku w zabawie festynowej uczestniczyło ok. 4000 osób.
Obchody Dnia Dziecka rozpoczną się o godzinie 1200 uroczystą Mszą świętą, po której organizatorzy
zapraszają na doborową zabawę. Nie zabraknie atrakcji takich jak: zjeżdżalnia i zamek dmuchany,
basen z kulkami, przysmaki z grilla, wojskowy kociołek, lody, napoje, ciasto, konkursy i zabawy z nagrodami.
Rozprowadzane będą cegiełki – każda zostanie nagrodzona miłym upominkiem
(przynajmniej raz, a kto wie, czy nie więcej :-) ).
Wszystko będzie działo się przy akompaniamencie muzycznym.
Podczas Festynu czynny będzie punkt konsultacyjny, gdzie znajdą Państwo wyczerpujące informacje na
temat różnych rodzinnych problemów .
Przyjedzie do nas autokar krwiodawstwa, w którym będzie można oddać krew
(chętnych prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych).

Wszystkich gorąco zapraszamy oraz życzymy udanej zabawy!

Organizatorzy
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