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25 maja 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Grzegorza, Marty, Leona
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 14 - 15
Psalm 62
1 Kor 4, 1 - 5
EWANGELIA: Mt 6, 24 - 34

26 maja 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Dzień Matki
Imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 3 - 9
Psalm 111
EWANGELIA: Mk 10, 17 - 27

27 maja 2008r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Juliusza, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 10 - 16
Psalm 98
EWANGELIA: Mk 10, 28 - 31

28 maja 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Jaromira, Augustyna, Emila
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 18 - 25
Psalm 147 B
EWANGELIA: Mk 10, 32 - 45

29 maja 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Magdalena, Bogumiły, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1 P 2, 2 – 5. 9 - 12
Psalm 100
EWANGELIA: Mk 10, 46 - 52

30 maja 2008r. – PIĄTEK 
 Najświętszego Serca Pana Jezusa
Imieniny: Karola, Jana, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 7, 6 - 11
Psalm 103
1 J 4, 7 - 16
EWANGELIA: Mt 11, 25 - 30

31 maja 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Anieli, Petroneli, Kamili
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14 - 18
Psalm  12
EWANGELIA: Łk 1, 39 - 56

Ewangelia: Mt 6, 24 - 34

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej 

trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?         

MAMO...
Za to, że zawsze jesteś 

przy mym boku
 Za to, że wskazujesz 

drogę mi w mroku 
Za to, że dni moje

 tęczą malujesz 
dziś Mamo z głębi serca 

CI DZIĘKUJĘ...

„Jak dobrze MAMO, że Ciebie mam.
Jesteś najlepszą ze wszystkich mam.

Za to, że kochasz dziękuję Ci,
dziękuję MAMO za śmiech i łzy”.
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KIM JEST TWOJA MAMA? - trudne pytanie, choć wydaje się takie banalne...  
Nie byłam ani nie jestem „dobrą” córką. Wiele razy krzywdziłam moich bliskich, a w szczególności moją 
mamę - kogoś, kto tak naprawdę jest najbliższy mojemu sercu, kogoś kto kocha, nie patrząc na to, kim jestem 
i jakie błędy popełniam. Moja mama wiele już przeszła... Zapewne każda z mam wie, co to są kłótnie, kłamstwa 
ból. Tak mi ciężko bo ja ją też krzywdzę kłamiąc, to także ja doprowadzałam ją do łez. Wiele razy próbowałam 
stać się lepszą córka - przestać kłamać, przestać udawać, że jestem dobra. Ostatnio próbowałam się zmienić 
dla Niej. Starałam się z całych sił robić wszystko, aby moja mama była dumna z takiej córki, jaką jestem...

Musi się udać!!! przecież bycie dobrym nie może być ciężkie. Przecież jest rzeczą, która jest bardzo dobra... 
Dając miłość mamie - taką, na jaką zasłużyła - dajesz jej swoje serce. Czy nie pamiętasz, że to ona dała Ci życie, 
że to dzięki niej żyjesz, że tak naprawdę to Twoja mama...? Osoba, która kiedy nawet popełniasz największe 
błędy, znajdzie słowo dobroci, nie odwróci się od Ciebie? bo Cię kocha... 
Miłość, jaką daje Ci mama jest inna. Jest bezwarunkowa. Nie musisz jej powiedzieć - kocham Cię, aby Cię 
przytuliła... Ona zawsze znajdzie czas dla Ciebie, zawsze będzie przy Tobie, nawet wtedy, gdy ją zawiedziesz 
- da Ci drugą szansę , bo jesteś jej dzieckiem...Wbrew temu, co robisz zawsze nim będziesz a ona zawsze będzie 
twoją mamą. 
    Teraz z perspektywy czasu wiem, czym jest Twoja miłość mamo. Wiem, jak wiele musiałaś wycierpieć 
w życiu żeby nam było dobrze...  
Nie pozwólcie, aby wasze mamy kiedykolwiek musiały przez was płakać. 
Niech płaczą tylko ze szczęścia...niech to będą łzy radości…
    A dzisiejszy dzień tak niezwykły DZIEŃ MATKI  niech będzie dla każdej mamy dniem miłości, ciepła, 

zrozumienia…spróbujmy aby nasze mamy poczuły się wyjątkowo,  niepowtarzalnie… 
                                                                                                                         Córka Kasia… 

                      MAMO...

DWANAŚCIE OBIETNIC BOSKIEGO SERCA

Wszystkim czcicielom Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Boski Zbawiciel przyrzekł, co następuje: 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich utrapieniach. 
4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. 
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości. 
9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek mego Serca 
będzie czczony. 
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych. 
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię 
swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną. 
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego, że 
wszechmocna miłość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą 
Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, 
łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani bez sakramentów 
świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie ich życia. 
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Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... MATKĘ. 
Męczył się z tym już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i 
zapytał: 
- To na nią tracisz tak dużo czasu, tak? 
Bóg rzekł: - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to zarządzenie? 
Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia, prania, 
lecz nie może być z plastiku... powinna składać się ze stu osiemdziesię-
ciu części, 
z których każda musi być wymienialna... 
żywić się kawą i resztkami jedzenia z poprzedniego dnia... 
umieć pocałować w taki sposób, by wyleczyć wszystko - 
od bolącej skaleczonej nogi aż po złamane serce... 
no i musi mieć do pracy sześć par rąk. 
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową: 
- Sześć par? 
- Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach  
- rzekł dobry Bóg. 
Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi posiadać 
mama. 
- Tak dużo? 
Bóg przytaknął: -Jedna para, by widzieć wszystko przez zamknięte 
drzwi, 
zamiast pytać: „Dzieci, co tam wyprawiacie?”. 
Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, 
aby mogła widzieć to, czego nie powinna oglądać, 
ale o czym koniecznie musi wiedzieć. I jeszcze jedna para, 
żeby po kryjomu przesłać spojrzenie synowi, 
który wpadł w tarapaty: „Rozumiem to i kocham cię”. 
- Panie - rzekł anioł, kładąc Boga rękę na ramieniu - połóż się spać. 
Jutro te jest dzień 
- Nie mogę odparł Bóg a zresztą już prawie skończyłem. 
Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, 
że potrafi przygotować sobotnio-niedzielny obiad  
na sześć osób z pół kilograma mielonego misa 
oraz jest w stanie utrzymać pod prysznicem dziewięcioletniego chłopca. 
Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, 
przyglądając mu się uważnie, a potem westchnął: 
- Jest zbyt delikatna. 
- Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan. 
- Zupełnie nie masz pojęcia o tym,  
co potrafi osiągnąć lub wytrzymać taka jedna mama. 
- Czy umie myśleć? 
- Nie tylko. Potrafi także zrobić najlepszy użytek z szarych komórek  
oraz dochodzić do kompromisów. 
Anioł pokiwał głową, 
podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku. 
- Tutaj coś przecieka - stwierdził. 
- Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza. 
- A do czego to służy? 
- Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i dumę. 
- Jesteś genialny! - zawołał anioł. 
- Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę  
To nie Bóg stworzył łzy. Dlaczego zatem my mielibyśmy to czynić?
                                                                                                                                   
            Opr. Katarzyna Langowska

PAN BÓG STWORZYŁ MATKĘ Bzy ukochane, jak żal, że odchodzicie...
Otworzyłam nocą okno, bo ktoś 

pukał w nie natarczywie 
Teraz już, przeżywszy tyle lat, 

nie boję się
i niczemu się już nie dziwie...

A za oknami noc ciepła, majowa 
trwała.

Złoty Księżyc śmiał się srebrzyście 
i gwiazdki srebrne tańczyły 

Na gałązkach brzozowego gaju  
obudziwszy się 

Rozpoczęły swój taniec młode, zielone 
tak pachnące świeże liście.

Bzy puchate o kolorowych kiściach 
Tuliły się ciężko do okien i... płakały 
Spojrzałam na nie – i zrozumiałam

One już odchodziły 
I właśnie się ze mną żegnały 

bo i maj zbierał się do odlotu.
Już ten najcudowniejszy w roku 

miesiąc był gotów.
A bzy o puchatych kiściach 

płakały ciepłymi łzami oszołamiająco 
pachnącymi, 

Mówiąc do mnie : „ Czy widzisz, 
nasze kwiatuszki 

powoli rudzieją, mówiąc krótko – usychają.
Wkrótce znikną zupełnie bo przyszedł 

nasz czas.
My wiec odchodzimy wraz z majem 

– naszym tatą. 
Cóż – tak już jest na świecie; nic nie 

poradzimy na to, 
czyli - na nieuchronną zmienność 

pór roku.
Bóg – Pan nasz tak chce i tak ustanowił 

od wieków 
No cóż, człowieku tak musi być...

Ale nie martw się my za rok wrócimy; 
Jakaż to będzie radość, kiedy znów 

się spotkamy 
Rozkwitniemy radością, ciepłem 

słońca 
               i kolorowych snów 

Czegóż wiec się zamartwiać? 
             Do zobaczenia za rok
             Do zobaczenia znów! 

  

Katarzyna Wilczyńska
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1. Dziś:
- O godz. 9.30 – Dzieci Klas Trzecich, ze Szkoły Podstawowej nr 23 

przystąpią do Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej;
-  Dziś o godz. 16. na GODOWIE Nabożeństwo Majowe, a następnie 

Msza Święta;
- Nabożeństwo Majowe o godz. 17.00 – w tygodniu – o godz. 19.00

2. 30 maja – w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Msze Święte w tym dniu – jak w dzień powszedni, a więc o godz. 
6.30, 7.00, 8.00, 18.00 i 18.30. Nabożeństwo majowe o godz. 19.00.  

3. W przyszłą niedzielę, 1 czerwca, odbędzie się przy naszej 
parafii, zorganizowany przez Świetlicę CARITAS PALLOTYŃSKA, 
Festyn    Rodzinny. Rozpocznie się on Mszą Świętą dziękczynną 
za dar życia, o godz. 12.00, a zakończy ok. godz. 19.00. Serdecznie 
zapraszamy Wszystkich Parafian do wzięcia udziału w festynie; 
przewidziane są ciekawe atrakcje, a całkowity dochód z 
organizowanych loterii zostanie przeznaczony na działalność 
Świetlicy działającej przy Naszej Parafii.

4. Również w przyszłą niedzielę – zamiast kazania – Adoracja 
Najświętszego Sakramentu – jak w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Nabożeństwo czerwcowe – o godz. 17.00. Msza Święta 
HOSPICYJNA – o godz. 14.30.

5. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach

6. Od przyszłej niedzieli, 1 czerwca, do ostatniej niedzieli sierpnia, 
dodatkowa Msza Święta o godz. 20.00. Nie będzie natomiast 
Mszy Świętej w intencji Rodzin o godz. 16.00.

7. Osoby, które chciałyby śpiewać w czasie Pieszej Pielgrzymki do 
Częstochowy, proszone są o kontakt z Księdzem Zbigniewem  
Kołodziejem do środy – 28 maja – włącznie.

Chrzest przyjęła

Lena Gabriela Zgierska

Katarzyna Zenderowska i Zbigniew 
Andrzej Szatan 

Anna Dorota Górska i Marcin Tadeusz 
Nowak

Justyna Osińska i Emil Mariusz 
Machnio

Katarzyna Chrząszcz i Konrad 
Kołodziejczyk

Odeszli do Pana

Wieńczysław Rduktowski l. 87
Irena Gac   l.83

Stefan Wróbel   l. 79
Alicja Wałecka  l.65

Joanna Adamczyk l.46

ŻYCZENIA

łask zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa,  spełnienia 
marzeń,  darów Ducha 
Świętego,  opieki Matki 
Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask  na każdy 
dzień 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna:

od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00

16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

Związek małżeński zawarli:

w 1. rocznice ślubu Diany i Norberta
w 75. rocznice urodzin Cecylii
w 18. rocznice urodzin Edyty
w 9. rocznice urodzin Szymona
w 7. rocznice urodzin Małgorzaty
w 6. rocznice urodzin Mateusza
w 3. rocznice urodzin Juli
w 3. rocznice urodzin Krzysztofa


