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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego∙ ROK C
Ewangelia: Łk 24, 46 – 53

A

kiedy ich błogosławił, rozstał się
z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z
wielką radością wrócili do Jerozolimy.
Obiecane niebo!
Człowiek nie powinien martwić się, czy dostanie się do nieba,
lecz troskać się o to, żeby niebo przyszło do niego. Kto go nie nosi w
sobie, ten nadaremno szuka go we wszechświecie. Tylko ten, kto na
tym świecie zatęskni za innym, jet jego panem.
Drogi Przyjacielu! Kto z Chrystusem czuje się wzięty do nieba, powinien też lepiej widzieć ziemię, przede wszystkim jej „brudne
plamy”. Kto nie musi już troszczyć się o niebo, może zadbać o ziemię.
Wniebowstąpienie jest odpowiedzialnością za świat.
Ks. Sylwester

Niebo się zniża, przychodzi i staje się ziemią; a
kiedy wzniesie się ziemia i
stanie się niebem?

MYŚL TYGODNIA:

Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a
szczęście już się samo dołączy.
Johanness Trojan

Kalendarz liturgiczny
20 maja 2007 r. – NIEDZIELA
Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego
Imieniny: Bernardyna, Bazylego,
Wiktorii, Wiktoryny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1 – 11
Psalm 47
Ef 1, 17 – 23
EWANGELIA: Łk 24, 46 – 53
21 maja 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Krzysztofa, Karola,
Wiktora, Donata, Kryspina
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1 – 8
Psalm 68
EWANGELIA: J 16, 29 – 33
22 maja 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Rity, Heleny, Julii, Wiesława,
Emila, Wiesławy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17 – 27
Psalm 68
EWANGELIA: J 17, 1 – 11a
23 maja 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Iwony, Iwy, Emilii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28 – 38
Psalm 68
EWANGELIA: J 17, 11b – 19
24 maja 2007 r. – CZWARTEK
NMP Wspomożycielki Wiernych
Imieniny: Marii, Magdaleny, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 30; 23, 6 – 11
Psalm 16
EWANGELIA: J 17, 20 – 26
25 maja 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13 – 21
Psalm 103
EWANGELIA: J 21, 15 – 19
26 maja 2007 r. – SOBOTA
Dzień Matki
Imieniny: Filipa, Eweliny, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16 – 20. 30 – 31

Psalm 11

EWANGELIA: J 21, 20 – 25
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KOBIETA I MĘŻCZYZNA – DWA RÓŻNE ŚWIATY
W Księdze Rodzaju czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, nosimy w
sobie odbicie Jego doskonałości, a zarazem jesteśmy zupełnie inni. Mamy inną wrażliwość, wyobraźnię,
inne myślenie, odczuwanie, widzenie i rozumienie rzeczywistości. Ani gorsze ani lepsze, po prostu
inne.
Kobieta i mężczyzna różnią się przede wszystkim płciowością, ale to zróżnicowanie dotyczy także
całego wnętrza człowieka – emocji, intelektu, duchowości... We współczesnym świecie istnieje skłonność
do zacierania różnic między kobietą i mężczyzną. Dialog z kimś, kto jest ode mnie zupełnie różny, jest
trudniejszy. Łatwiej żyć w świecie ujednoliconym, gdzie wszyscy są do siebie podobni. Czy szerzeniu się
homoseksualizmu w dzisiejszym świecie nie sprzyja taka moda na wygodne życie, w którym – mimo
eksplozji rozwoju środków komunikacji – traci się umiejętność dialogu z kimś innym? Szybciej można
dogadać się z kimś identycznym, z kimś, kto jest wobec mnie „homo” – taki sam, jednakowy, podobny.
Odrzuca się natomiast „hetero”, czyli dosłownie: kogoś innego, odmiennego, różnego. Homoseksualiści
wzywają do tolerowania ich odmienności, tymczasem oni sami tę odmienność odrzucają wybierając
jednolitość. Pod tym względem podobnym zjawiskiem jest feminizm czy nacjonalizm, w których także
uwidacznia się strach przed kimś innym, brak umiejętności współżycia z kimś różnym.
Tymczasem bogactwo i piękno stworzenia polega na różnorodności kobiety i mężczyzny, którzy są
powołani nie do panowania jednych nad drugimi, ale do dialogu i jedności. Szczególną szansę na odkrywanie oraz przeżywanie piękna różnorodności mają małżonkowie. Przez lata poszukują harmonii
połączenia tego, co jest w nich inne. Potrzebują do tego prawdziwej miłości, która, jak napisał św. Paweł
– „cierpliwa jest, łaskawa, wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje” (por. 1 Kor 13). Niestety często się
zdarza, że zwycięża opcja ujednolicania: ulegając pokusie uproszczenia tego skomplikowanego organizmu jakim jest małżeństwo, próbuje się „przerobić” drugą osobę na swoją kopię. A kopia jest zawsze
gorsza od oryginału.
Mężu, od początku małżeństwa nie rozumiesz pewnych zachowań swojej żony. Może do końca życia
ich nie zrozumiesz, ale spróbuj je powoli zaakceptować. Żono, twój mąż ma zupełnie inne upodobania,
począwszy od kulinarnych. Pogódź się z tym i nie zmuszaj go do czynów heroicznych. Macie inne temperamenty, różne poglądy na wychowanie dzieci, czytacie inne książki, lubicie inne krajobrazy, darzycie
sympatią innych sąsiadów, bywa, że głosujecie na innych polityków. To wcale nie oznacza, że nie ma
jedności w waszym małżeństwie. Zgoda nie polega na dokonywaniu prostych wyborów polegających na
uleganiu „silniejszemu”. Małżonkowie stają się jedno pozostając w pełni sobą.
Różnice, które noszą w sobie małżonkowie ubarwiają ich relacje, życie małżeńskie staje się ciekawsze,
pełne niespodzianek, zaskoczeń. Nie ma możliwości porozumienia się, gdy nie ma żadnych różnic. Bóg
stworzył mężczyznę i kobietę, aby mogli się dopełniać.
W kochającym się małżeństwie spotykają się ze sobą przeciwności, które mogą wspaniale ze sobą
współegzystować. Współmałżonek sprzyja, aby w drugiej osobie rozwijały się te talenty, predyspozycje i
dary, których on sam nie posiada. Żona może pomóc mężowi odkryć np. smykałkę do mycia okien, a mąż
zachęci żonę do gry na wymarzonej trąbce.
A z drugiej strony, ze względu na miłość do drugiej osoby, współmałżonek rezygnuje z czegoś co lubi
i zrobi coś, za czym nie przepada. Kocham Cię, więc dla Ciebie jestem gotów dokonać zmiany w swoim
życiu!
Sylwester Szefer
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W ubiegła niedzielę, 13 maja, na Mszy świętej o godzinie 9. 30, I Komunię świętą przyjęły dzieci ze Szkoły Podstawowej
Nr 23, które do tego Sakramentu przygotował ks. Marcin Grzyb SAC

Magdalena Kupisz
Jakub Gierat
Szymon Moczyński
Aleksandra Pietrzyk
Dawid Pawelec
Anna Stajniak
Aleksandra Sobania
Jakub Gębski
Adrian Więckowski
Joanna Wojcieszak
Patryk Sieradz
Anna Potograbska
Natalia Bogucka
Roksana Filipczak
Norbert Chrząszcz.
Piotr Głogowski
Marlena Chojecka
Piotr Bednarczyk
Klaudia Woźniak
Małgorzata Potera
Daniel Zawadzki
Mateusz Szatan
Oskar Abramczyk
Cezary Krok
Sandra Kurys
Przemek Piwoński
Natalia Latos
Marcin Laban

Katarzyna Kupidura
Jakub Kośka
Angelika Makowska
Kacper Niedbała
Ewa Kądziela
Piotr Kacprzak
Dagmara Kłys
Aleksandra Grudzień
Izabela Płokita
Krzysztof Janowski
Paweł Janowski
Wojciech Zacharski
Karol Warchoł
Natalia Szewczyk
Wojciech Wolszczak
Daniel Ryczkowski
Piotr Opacki
Paulina Romanowska
Olga Główczak
Grzegorz Jabłoński
Maciek Zając
Katarzyna Popławska
Milena Panek
Mateusz Dębski
Marta Wiązowska
Aleksandra Rokicka
Jakub łoboda
Konrad Chudziński

Oliwier Kołodziejski
Aleksandra Kowalczyk
Aneta Michalczewska
Iga Jałowska
Patryk Malicki
Dawid Borkowski
Natalia Śliwińska PSP 25
Michał Jaros

Dlaczego nazywamy Maryję Królową
Łatwo zauważyć, że w pobożności katolików i prawosławnych osoba Matki Jezusa jest prawie wszechobecna. Nasi bracia z
Kościołów protestanckich nie poświęcają Jej tyle uwagi, obawiając się usunąć w cień jedynego pośrednika między Bogiem i ludźmi – Chrystusa. Jednak, choć może to brzmieć zaskakująco, właśnie cześć oddawana Maryi ma służyć podkreśleniu centralnej prawdy Ewangelii:
Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jezus rzeczywiście stał się człowiekiem ze wszystkimi tego konsekwencjami, z
wyjątkiem grzechu. Miał, więc ludzką Matkę, która jednocześnie stała się Matką Bożą. Codziennie możemy rozważać tę prawdę w modlitwie Anioł Pański. Bóg stał się jednym z nas. Nic, co ludzkie, nie jest Mu obce.
Jezus Chrystus pojednał z Bogiem upadły świat. W ten świat skażony złem wniósł doskonałą miłość i kochał nawet wtedy, gdy
nasze grzechy odbierały Mu życie na krzyżu. Taka miłość promieniuje na całą ludzkość, przywraca człowieka Bogu i samemu sobie. Takiej
miłości śmierć nie mogła zatrzymać. Ojciec przebudził Syna z grobowego snu oraz budzi do nowego życia wszystkich, z którymi Jezus
zjednoczył się jako Bóg-Człowiek. Moc zła została przełamana. Niezależnie od jego rozmaitych przejawów cicho dojrzewa i rośnie pośród
nas królestwo, którego Jezus jest Królem.
Jego Matkę również nazywamy Królową. Czy jest to tylko honorowy tytuł? Czy może nasza religijność posunęła się za daleko i
zrównaliśmy Służebnicę Pańską z samym Panem? Ani jedno, ani drugie. Matka Jezusa stanowi w Ewangeliach wzór wiary, podobnie jak
Abraham w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że jest pierwszą chrześcijanką. Przy zwiastowaniu narodzin Syna przyjęła Dobrą
Nowinę i powiedziała Bogu swoje „tak”. Nikt z ludzi nie był Jezusowi tak bliski. Nie tylko nosiła Go w łonie i karmiła piersią, ale też
„słuchała słowa Bożego i zachowywała je” (por. Łk 11,28). Towarzyszyła aktywnie początkowi publicznej działalności Jezusa w Kanie.
Wytrwała przy Nim wiernie w najcięższej godzinie, cierpiąc pod krzyżem. Z pewnością do Niej w pierwszym rzędzie można odnieść słowa
powiedziane o wszystkich wierzących: „Jeśliśmy bowiem z Nim współumarli (...) wespół z Nim też królować będziemy” (2 Tm 2,11-12).
A także: „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie” (Ap 3,21). Maryja okazała się najbliższą współpracowniczką Boga-Człowieka w
zbawianiu świata, dlatego Kościół widzi w Niej „obleczoną w słońce” i ukoronowaną gwiazdami Niewiastę z Janowego Objawienia.
Marek Kita
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INFORMACJE

i

1. Dziś Rocznicę I Komunii Świętej na Mszy Świętej o godz. 9.30, będą
świętowały Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. Osoby nie zainteresowane uroczystością prosimy o przyjście na inne Msze Święte.
2. Dziś Msza Święta i Nabożeństwo Majowe na Godowie przy krzyżu o
godz. 16.00.
3. Nabożeństwa Majowe dla wszystkich w niedziele i święta o godz.
17.00, w dni powszednie o godz. 19.00, od piątku rozpoczęliśmy
Nowennę do Ducha Świętego. Nabożeństwa Majowe dla dzieci, od
poniedziałku do piątku, o godz. 17.00.
4. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magniﬁcat” oraz Wspólnota
Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zapraszają na czuwanie
modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 26 maja. Apel Jasnogórski o godz. 21.00 rozpocznie czuwanie, a zakończy je Eucharystia o godz. 24.00.
5. Zachęcamy Młodzież do wyjazdu do Lednicy na czuwanie w sobotę,
2 czerwca. Koszt wyjazdu ok. 50 zł.. Zgłoszenia do czwartku włącznie
w zakrystii i kancelarii. Odpowiedzialnym za wyjazd jest Ks. Marcin
Grzyb SAC.

WSPOMINAMY JANA PAWŁA II…

Zamach
W maju, Matka z Fatimy życiem Twoim kieruje
Mehmet Ali Agca
najlepszym snajperem się okazuje
w twoją stronę celuje
dwa strzały oddaje
pierwszym i drugim Maryja kieruje
inny tor lotu pocisk wybiera
Ojca naszego Papamobille szybko zabiera
Na placu panika rozlega się
Cały lud oddech wstrzymuje
modlitwą ogarnia cię
Totus Tuus Maryjo – Tobie oddaje się
Droga twa do Gemelli wiedzie
dużo krwi tracisz
nie boisz się
Matka z Fatimy
wspomaga cię
Operacja pomyśli udaje się

Piotr Dyjo

W MINIONYM
TYGODNIU
Odszedł do Pana:
18. 05. 2007 r. – Jan Kupczyński (l. 82)
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie…

Ochrzczony został:
Oskar Adamczyk
Dzieckiem Bożym jestem ja…
Związek małżeński zawarli:
Anna Małoczek i Artur Fokt
Aneta Kępczyńska i Paweł Krawczyk
Co Bóg złączył człowiek niech nie
rozdziela.

ŻYCZENIA
W 35. rocznicę ślubu Bernadety i
Tadeusza
w 20. rocznicę ślubu Małgorzaty i
Bogumiła
w 45. rocznicę urodzin Małgorzaty
w 8. rocznicę urodzin Szymona
w 1. rocznicę urodzin Pauliny
zdrowia, szczęścia, wszelkiej
pomyślności, darów Ducha
Świętego, obﬁtego Bożego
błogosławieństwa, opieki
Matki Najświętszej i wszelkich
potrzebnych łask życzy Redakcja

Jan
Paweł II
Słowa do
Polaków

Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi
głębokiej wiary i prawego Sumienia,
ludzi ukształtowanych na Ewangelii
i społecznej nauce Koscioła. Ludzi,
dla których sprawy Boskie są
sprawami najważniejszymi, ludzi,
którzy posiadaja umiejętność
dokonywania wyborów zgodnych
z Bożymi przykazaniami i
Ewangelią. Potrzeba odważnych
i odpowiedzialnych chrześcijan
uczestniczących we wszystkich
sektorach życia społecznego i
narodowego, nie lękających się
przeszkód i przeciwności.
Spotkanie Ojca Świętego z rodakami
na Placu Św. Piotra
w dwudziestą rocznicę wyboru na
Stolicę Piotrową.

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl; www.jozef.alte.pl
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Marek Gos, Piotr Dyjo,
Daria Płokita, Agnieszka Kołodziejska, Katarzyna Langowska, Wioleta Stańczak, ks. Grzegorz Zieliński Monika Grzesiak, Paweł Grzesiak, Szczepan Zięba.
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