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XII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A

Ewangelia: Mt 10, 26- 33

C

o mówię wam w ciemności,
powtarzajcie na świetle, a co
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie
na dachach!

Z okazji Złotego Jubileuszu - 50 rocznicy
święceń kapłańskich pragniemy złożyć
Dostojnemu Jubilatowi

ks. Jerzemu Maj
moc serdecznych życzeń: zdrowia obﬁtości
Bożych łask, oraz samych radosnych chwil.
Niech Duch Święty opromienia swym
światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej
posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim
Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię
do swego serca.

2
2
2
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22 czerwiec 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Paulina, Jana, Tomasza
LITURGIA SŁOWA
Jr 20, 10-13
Psalm 69
Rz 5, 12-15
EWANGELIA: Mt 10, 26- 33
23 czerwiec 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 17, 5-8. 13-15a.18
Psalm 60
EWANGELIA: Mt 7, 1-5
24 czerwiec 2008r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Danuty, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6
Psalm 139
EWANGELIA: Łk 1,57-66.80
25 czerwiec 2008r. – ŚRODA
Imieniny: Wilhelma, Doroty, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 22, 8- 13; 23, 1-3
Psalm 119
EWANGELIA: Mt 7, 15-20
26czerwiec2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana Mirimira, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 24, 8- 17
Psalm 79
EWANGELIA: Mt 7, 21-29
27 czerwiec 2008r. – PIĄTEK
Imieniny: Władysława, Cyryla, Maryli
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 25, 1 – 12
Psalm 137
EWANGELIA: Mt 8,1-4
28 czerwiec 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Ireneusza, Leona
LTURGIA SŁOWA:
Lm 2, 2.20-14.18-19
Psalm 74
EWANGELIA: Mt 8, 5-17

Myśl tygodnia: „Tylko Bogu oddawaj
chwałę, a nie ludziom; czcij swego
Stwórcę, a nie marne stworzenie.”
Św. Ojciec Pio

23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA

Dzień Ojca - w Polsce tradycja mało znana. Pierwszy raz Dzień
Ojca obchodzili mieszkańcy miejscowości Spokane w USA
19 czerwca 1910. Z inicjatywą tego święta wystąpiła mieszkanka
tej miejscowości, Sonora Louise Smart Dodd, która w ten sposób
chciała oddać hołd tak swojemu ojcu, którego uważała za
niezwykłego człowieka (po śmierci żony sam wychował sześcioro
dzieci). Prezydent USA prezydent Calvin Coolidge zaakceptował to
święto w 1924, a w 1966 prezydent Lyndon Johnson ustalił datę
obchodów w Stanach Zjednoczonych na trzecią niedzielę czerwca.
W wielu z nich przyjęto termin identyczny jak w USA ale w wielu
termin ten przypada na inny dzień. Na przykład w Polsce święto to
(po raz pierwszy obchodzone w 1965) przypada na 23 czerwca
każdego roku.

Przedwakacyjna baśń o życiu
leśnych mieszkańców

Raz w zieloną czerwcową pogodę
Kiedy na świecie mokro lecz bardzo
ciepło było
Wyskoczyły na aksamitny, młody mech
Może dziesięć, może osiem seledynowo –
zielonych żabek – pluszaczków.
Słońce czerwcowe zza chmur perłowo –
błękitnych, rozbłysło.
I stało się tak przyjemnie, cieplej i jakże
kolorowo ( bajecznie!)
Młodziutkie żabki ciesząc się życiem
Zabawiały się wykonywaniem sprężystych
skoków nad ziemią
( A szło im to po prostu – znakomicie!)
- Która wyżej? Która zręczniej ? Hop!
WAKACJE CZAS
I znów od nowa!
ODPOCZYNKU…..
Nóżki – głowa, nóżki - głowa! Och, jak
przyjemnie!
Dobiegł końca rok szkolny, czas
Chwilkę potem żabki – pluszaczki dostrzegły
wytężonej nauki. Dla każdego z
kępy poziomek krasnoczerwonych
nas to rok bardzo ciężkiej pracy.
A że lubiły one słodycz poziomek
Nareszcie rozpoczęły się wakacje
Więc obskoczyły taki poziomkowy krzaczek
– czas zabaw i swobody, czas
I każda wtopiła swój seledynowy kubraczek
najdłuższych i najprzyjemniejszych
W soczystą zieleń liści i owoców purpurę...
dni w roku. Wreszcie oderwiemy się
Jadły ze smakiem, aż do chwili,
od naszych szarych, codziennych
Kiedy łapkami mięciutkimi
obowiązków. Wakacje to dar Boży
Dotknęły
czegoś
twardego i okrągłego
- aby się spotykać częściej z Nim.
Zdumione
patrzą
w dół pod nóżki
Wakacje to cudowna sprawa: każdego ranka możemy sami zaplanować
Cóż to takiego? Ach, cóż to?
swój dzień. Możemy spotykać się z przyjaciółmi, poznawać nowych ludzi.
Tym
bardziej
żabki zdumione były
Wakacje to czas radości odpoczynku. Pan Jezus czuwa nad nami i za to
Że
„
coś
”
pod
nimi
ruszyło się powoli
powinniśmy Mu być wdzięczni. Najlepiej swoją wdzięczność okażemy
I w chwilę potem z twardych kulek
poprzez modlitwę, bezpieczną zabawę, szanowanie przyrody a przede
Różki najpierw wysunęły,
wszystkim przez udział w niedzielnej Mszy św., o której nie możemy
A
potem
– potem powolutku
zapominać nie możemy zrobić sobie wakacji od Boga. Trzeba nam
Jakieś wilgotne, szare ciałka
pamiętać że nie ma i nigdy nie powinno być wakacji ani jakiejkolwiek
I rozłożyły się na ścieżce,
przerwy od Pana Boga. W czasie wakacji powinniśmy mocniej i wyraźniej
Lecz
żabki
nie wiedziały jeszcze
odkrywać Jego obecność nie tylko w otaczającym nas świecie, ale i
Któż
to
mógł
być,
zwierze czy ryba
w naszym osobistym życiu. Bóg jest aktywnie zaangażowany w nasze
Aż ktoraś z nich, mądrzejsza rzekła:
życie. Nie patrzy na nas z chłodną obojętnością z wysokiego nieba. Nie,
Wiecie,
to
przecież są ślimaczki młode chyba
On jest blisko nas, kiedy cierpimy i kiedy się radujemy. Jego pragnienie,
One tak wolno się poruszają
aby pociągnąć nas do siebie jest równie bezgraniczne jak Jego miłość.
Bo nóżek wszakże ślimaki nie mają.
Bóg pragnie byśmy uwierzyli w Jego miłość, nawet wtedy, gdy wszystko
A na grzbiecikach swe domki niosą
wskazywałoby na to, że zostaliśmy opuszczeni. Wielu z nas na pewno
Są to muszelki okrągłe takie,
pojedzie gdzieś nad morze, w góry w Kraju i Zagranicą, inni pójdą
Które ślimaczki chronią przed rosą
na pieszą pielgrzymkę, wyjadą na oazę, rekolekcje, pielgrzymki. Tak
Chodźmy się z nimi zaprzyjaźnĳmy
naprawdę nie jest ważne gdzie spędzimy czas wolny, ważne jest jak go
Toast za przyjaźń z rosy poziomek
spędzimy. Czy w każdej chwili będziemy pamiętać o obecności i dobroci
Z nimi wypĳmy!
Boga. Wypoczywajmy mądrze i nie psujmy wolnego czasu sobie i innym.
I w chwilę potem, ruch pod sosnami
Mądrze zagospodarowany wolny czas, daje szansę spotkania bliźnich i
żywicznymi
doświadczenia ich i naszej bezinteresowności oraz głębi naszego serca w
Zrobił
się
taki,
wesoły
i radosny!
stosunku do osób potrzebujących naszej pomocy.
Że aż śmiały się wysokie, zielone sosny!
Monika Grzesiak
Katarzyna Wilczyńska
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HISTORIA NABOŻEŃSTW CZERWCOWYCH – cd.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:
Dam im łaski, potrzebne w ich stanie, Ustalę pokój w ich rodzinach, Będę ich pocieszał w utrapieniach, Będę ich
pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy znajdą w
mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. Osoby, które będą to nabożeństwo
rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki
miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w
mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć
wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził
objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyﬁkacja
odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w
sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany
do tegoż papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko
godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały
Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.
Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach
ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie
kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat
i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nadal go nie przestał
miłować. Dowodem zaś tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest
Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju
ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament
Miłości - Eucharystia. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać
dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do
tegoż Serca we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak
słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże,
które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania
również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temuż Sercu wynagradzać za
grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca
Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach. Istnieją
rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po
oktawie Bożego Ciała.Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był
papież Leona XIII (+ 1903) i jego następcy. Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików,
obrazków, obrazów ściennych, ﬁgur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400.
Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk,
Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego - m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca
Jezusa Konającego. Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się
od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca
adorowali chociaż przez godzinę Najśw. Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę
przyswoiło sobie bardzo wiele paraﬁi, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św.
Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i oﬁaruje
ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że
nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie
ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do
Najśw. Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze
sióstr francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył
do Litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt Wynagrodzenia Sercu
Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.
opr. Marcin Boryczka
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INFORMACJE i
1. Dziś:
-

-

podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 będzie obchodzić
Uroczyste Pięćdziesięciolecie Święceń Kapłańskich Ks. Jerzy
Maj. Czcigodnego Jubilata polecamy modlitwie i składamy
najserdeczniejsze życzenia z okazji złotego Jubileuszu;
o godz. 17.00 – Nabożeństwo Czerwcowe; w tygodniu
– Nabożeństwo – bezpośrednio po Mszy Świętej o godz.
18.30;

2. W przyszłą niedzielę – 29 czerwca – będziemy gościć
w Naszej Wspólnocie Sekretarza do spraw Ewangelizacji
Wschodu, który w tym dniu będzie głosił kazania. Jako
wyraz naszej łączności i troski o Kościoły Wschodu – przed
Kościołem, będą zbierane do puszek – oﬁary na ten cel.

W MINIONYM
TYGODNIU

Związek małżeński zawarli:
Izabela Rolnik i Marcin Sikora
Magda Sadura i Łukasz Ziółko
Emilia Grzeszczyk i Karol Kowalik
Emilia Kaczor i Marcin Tuzimek
Kamila Kuliszewska i Michał Lucedarski
Agnieszka Skrzypek i Konrad Banasiewicz
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Ochrzczeni zostali:
Natalia Kosiela
Maria Wiktorzak
Julia Szczęsna
Natalia Szczęsna
Hubert Tuzinek
Jakub Borkowsk
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:
Tadeusz Gregorczyk (l.60)
Joanna Kleczaj (l.48)

K A N C E L A R I A PA R A F I A L N A
czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:

8.00 - 10.00

Wszystkim Ojcom składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, potrzebnych łask,
Bożego błogosławieństwa,
sił. Niech św. Józef- wzór
Ojca będzie dla Was
autorytetem do
naśladowania w trosce o
Wasze rodziny.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ŻYCZENIA
w 63. rocznicę ślubu Sabiny i Stefana
w 50. rocznicę ślubu Janiny i Mieczysława
w 40. rocznicę ślubu Marii i Ireneusza
w 30. rocznicę ślubu Ewy i Tadeusza
w 16. rocznicę ślubu Anny i Piotra
w 15. rocznicę ślubu Grażyny i Tomasza
w 13. rocznicę ślubu Teresy i Mariusza
w 11. rocznicę ślubu Zuzanny i Pawła
w 10. rocznicę ślubu Anny i Janusza
w 5. rocznicę ślubu Justyny i Tomasza
w 18. rocznicę urodzin Tomasza
w 18. rocznicę urodzin Mateusza
w 1. rocznicę urodzin Zuzanny

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