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Kalendarz liturgiczny

27 czerwca 2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Władysława, Cyryla, Maryli
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 19, 196b. 19-21
PSALM 16
Ga 5, 1. 13-18
EWANGELIA: Łk 9, 51-62
28 czerwca 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ireneusza, Leona
Św. Ireneusza, bp. i męczennika
LITURGIA SŁOWA:
Am 2, 6-10. 13-16
PSALM 50
EWANGELIA: Mt 8, 18-22
29 czerwca 2010r. – WTOREK
Imieniny: Pawła, Piotra, Owetty
Św. Apostołów Piotra i Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 1-11
PSALM 34
2 Tm 4, 6-9. 17-18
EWANGELIA: Mt 16, 13-19
30 czerwca 2010r. – ŚRODA
Imieniny: Emili, Lucyny, Marcjala
LITURGIA SŁOWA:
Am 5, 14-15. 21-24
PSALM 50
EWANGELIA: Mt 8, 28-34
1 lipca 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Haliny, Mariana, Ottoma
Św. Ottona biskupa
LITURGIA SŁOWA:
Am 7, 10-17
PSALM 19
EWANGELIA: Mt 9, 1-8
2 lipca 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Jagody, Martyniana
LITURGIA SŁOWA:
Am 8, 9-12
PSALM 119
EWANGELIA: Mt 9, 9-13
3 lipca 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Tomasza, Anatola, Jacka
Św. Tomasza Apostoła
LITURGIA SŁOWA:
Ef 2, 19-22
PSALM 117
EWANGELIA: J 20, 24-29
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X III

N IEDZ IEL A

ZWYKŁA

EWA NGEL I A : Ł k 9, 51- 62
„ Ktokolwiek - przykłada rękę do pługa, a wstecz się
ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego”
Zdecydowaliśmy się iść za Panem Jezusem, Jemu służyć. Ten wybór
służy naszemu dobru. Prowadzi nas do zbawienia. Aby podążać drogą
prowadzącą do Królestwa Bożego, musimy przestrzegać zasad
obowiązujących na tej drodze. W dzosiejszej Ewangeli Jezus podaje
jedną z nich - nie oglądaj się wstecz.Zapatrzeni w jasniość tkwiąca na
końcu naszej drogi, musimy rzucić wszystko, co obciążało nas do tej
pory w drodze do wieczności. Balastem jest grzech. Nie oglądajmy sią
za nim. Patrzymy tylko przed siebie.

Z okazji imieni

KSIĘDZA PAWŁA ŚLIŻEWSKIEGO SAC
składamy
najsedreczniejsze
życzenia:
Życzymy Tobie,
byś przez całe swoje
życie podążał
z ufnością i nadzieją
za Panem.
Wszystko, co robisz,
czyń z młodzieńczą
pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje
serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z
potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać
nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej
Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę i obdarzy
swoim błogosławieństwem.
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Serce Jezusa...
Aby duchowość oparta na kulcie Serca Jezusa mogła dotrzeć
do współczesnego człowieka, według posoborowych wskazań
Kościoła, wymaga ona należytego kształtowania. Serce Jezusa,
zarówno kiedyś, jak i dziś, kryje w sobie orędzie zwrócone do
każdego z nas. Przypomina o tym Jan Paweł II: W społeczeństwie, w
którym coraz szybciej rozwija się technika i informatyka, w którym
pochłonięci jesteśmy tysiącem często sprzecznych dążeń, człowiek
może zagubić centrum - centrum samego siebie. Ukazując nam
swoje Serce, Jezus przypomina przede wszystkim, że właśnie tam,
we wnętrzu człowieka rozstrzyga się los każdego, wybór między
śmiercią a życiem w wymiarze ostatecznym. On sam daje życie w
obﬁtości, które pozwala naszym sercom, czasami zasklepionym w
obojętności i egoizmie, otworzyć się na wyższą formę życia
Cywilizacja obrazu i dźwięku, w której żyjemy, ma wymagania estetyczne i powinno się to uwzględnić we współczesnych formach przekazu treści zbawczych.
W kulcie Serca Jezusa następuje zderzenie starych form pobożności z nowymi. Stosowane jeszcze
pobożne modlitwy i pieśni do Serca Jezusowego, a nawet Jego wizerunki, odmalowują Chrystusa na
modłę sentymentalnego serca ludzkiego. W ten sposób pojawia się pewne zafałszowanie, które dla
niektórych rzutuje na cały kult Serca Jezusa.
Jeżeli człowiek chce przemieniać swe serce na wzór Serca Jezusa, winien pielęgnować w sobie
obraz Jezusa, przedstawiony w Ewangelii, w której przemawia On z mocą poprzez swe przypowieści
i czyny. Kiedy człowiek słucha słów Ewangelii, jego duszę rozjaśnia Boskie światło i odczuwa on
tchnienie świata nadprzyrodzonego. Przez ewangeliczne przypowieści Bóg wychowuje człowieka
do autentycznej miłości, która każe mu zainteresować się swoim bliźnim i dostrzec w nim obraz
Boga. Jezus ucieleśnia w sobie miłość, pokorę, łagodność i miłosierdzie. Naśladowanie Chrystusa
nie oznacza jednak utożsamienia się z Sercem Boga-Człowieka. Jest to bowiem Serce istotowo zjednoczone ze Słowem Bożym i takie zjednoczenie nie może być naszym udziałem.
Wezwanie: Uczyń serca nasze według Serca Twego odnosi się do wszystkiego, w czym ludzie
mogą naśladować Chrystusa, by osiągnąć świętość, czyli pełnię życia Bożego, którego zaczątek
otrzymujemy w sakramencie Chrztu świętego. Zadaniem człowieka wierzącego jest konfrontowanie
swego życia z nauczaniem Jezusa i kształtowanie swego serca na wzór Jego Serca - by móc Jemu się
podobać. Bóg chce nas uświęcić. On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami.

Z okazji imienin naszego współredaktora
Piotra Dyjo składamy gorące życzenia:
Żyj tak aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak
aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię z Jezusa Chrystusa.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i nadzieji na każdy dzień.
Żyj najpiękniej jak umiesz.
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Wakacje z Bogiem - rozważanie Benedykta XVI
Już wkrótce rozpoczną się tak wyczekiwane przez dzieci i młodzież
wakacje; dwa miesiące bez szkoły i klasówek, a dla dorosłych czas
urlopów. Wakacje to dni, kiedy można poświęcić więcej czasu
modlitwie, lekturze i rozważaniom nad głębokim sensem życia,
w pogodnej atmosferze, jaką stwarza przebywanie z najbliższymi.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja do pogłębienia wiary w
Boga, nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Mimo, że może
najłatwiej byłoby to czynić pielgrzymując do sanktuariów i Ziemi
Świętej, to jednak nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie nie można
by było spotkać Pana Boga. On jest wszędzie i zawsze na nas czeka.
Przekonujemy się o tym kontemplując piękno przyrody, w kontakcie
z którą widzimy siebie we właściwych proporcjach i mamy najlepszą
okazję do podziwiania tego wszystkiego, co Bóg stworzył i co Jemu
zawdzięczamy. Podziwiając wspaniałe góry i bezkresne morze
odkrywamy, że jesteśmy stworzeniem małym, wyjątkowym, zdolnym
odkryć Boga, ponieważ nasz duch otwarty jest na Nieskończoność.
Dostrzegając w otaczającym nas świecie ślad dobra, piękna i Bożej
Opatrzności niemal spontanicznie otwieramy się na uwielbienie i
modlitwę.
Czy jednak doświadczenie to jest udziałem wszystkich przyznających się do Kościoła katolickiego? W świecie, w którym żyjemy,
wzmocnienie ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza dla
tych, którzy mieszkają w mieście, gdzie warunki życia i jego
nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało miejsca na
wyciszenie, reﬂeksję, odprężający kontakt z przyrodą. Nieskończoność.
Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie Niestety jest
wiele dowodów na to, że są i tacy, którzy w miesiącach letnich
robią sobie wakacje również od obowiązków religijnych. Wystarczy,
że w miejscowości, w której wypoczywają nie ma w zasięgu wzroku
kościoła, a czują się zwolnieni z udziału w niedzielnej Mszy św. Starajmy
się więc nigdy nie zasilać ich szeregów, a przeciwnie, swoim
przykładem dowodzić, że prawdziwy chrześcijanin nigdy nie robi
sobie wakacji od Boga, modlitwy i udziału w niedzielnej Eucharystii
Benedykt XVI

Jestem sługą Bożym
Pan Bóg dał mi życie.
Wcielił we mnie
duszę nieśmiertelną.
Żyjąc wśród was.
Od dzieciństwa moja Mama
uczyła mnie paciorka
rano i wieczorem.
W nich zawarta jest miłość
do Ojca Niebieskiego.
Jestem sługą Bożym.
Wiernie spełniam swoje o
bowiązki dla Boga.
Bez Boga ani do proga.
Zawsze Boże myślę o Tobie.
Poprzez modlitwę moją
rozmawiam z Tobą Boże.
Jest dziękczynna i błagalna.
Cieszę się, że wypełniam
swoje obowiązki.
Bóg słucha mnie i pomaga mi.
Jest litość nade mną.
Widzi mnie na ziemio.
Pragnie, abym po rozstaniu
z Ziemią oglądał oblicze
Boże w niebie.
Miłość Boża do mnie
jest niezgłębiona.
Radość ogarnia mnie,
że Boże wysłuchujesz s
wego ziemskiego sługę.
Wierny do końca życia.
Bóg mój i sługa Twój.
Wypełniam wolą Bożą
do końca swego życia.
Abym po rozstaniu stanął
przed Bogiem
kochający Cię sługa Ziemski.
Przyjm moją duszę do nieba,
abym żył w szczęściu wiecznym.
Stefan Suwała

Niech całe moje życie ulegnie zniszczeniu, a całe życie Jezusa Chrystusa
niechaj się stanie życiem moim. Życie Jezusa Chrystusa niech będzie
rozmyślaniem moim, niech będzie celem mych dążeń i ozdobą Kościoła św.
we mnie. Modlitwa Chrystusowa niech będzie modlitwą moją.
Mowa Chrystusowa niech będzie mową moją. Miłość Chrystusowa niech się stanie
moją miłością. Miłość Chrystusowa do Najświętszej Panny Maryi
niechaj będzie moją ku Niej miłością.

Św. Wincenty Pallotti
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INFORMACJE i
1. Odmowa ściągnięcia ognia na miasto, które nie chciało
przyjąć Jezusa, jest znakiem Jego cierpliwości i miłosierdzia.
Odpowiedzmy na nie sercami gorącymi, gotowymi
wprowadzić do swojego życia coraz więcej światła Ewangelii.
2. Przed nami ostatnie nabożeństwa czerwcowe, podczas
których uwielbiamy Boże Serce – dzisiaj o godz. 17:00 w
ciągu tygodnia po Mszy św. o godz. 18:00. Weźmy w nich
udział, potwierdzając w ten sposób naszą miłość do Boga
i gotowość wynagradzania za grzechy nie tylko nasze, ale
i całego świata.
3. We wtorek, 29 czerwca przypada uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Ich apostolska działalność, tak
oﬁarna, że nie wahali się oddać życia za Jezusa, doprowadziła
ich do Rzymu, który przez to stał się centrum chrześcijaństwa.
W ich uroczystość przeprowadza się zbiórkę pieniędzy,
zwaną „świętopietrzem”, przeznaczoną do rozdziału przez
Stolicę Apostolską na potrzeby charytatywne. Bóg zapłać
za wszelką oﬁarność.
4. Przed nami nowy miesiąc, a wraz z tym dni szczególnej
pamięci:
• 1 lipca, w pierwszy czwartek miesiąca, wspominać będziemy
ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu
o godz. 17:30, ofiarując ją w intencji nowych powołań do
kapłaństwa i życia zakonnego.
• 2 lipca przypada pierwszy piątek miesiąca, dzień Komunii
Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego
świata. Spowiedź dla dorosłych, młodzieży i dzieci podczas
wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Zapraszamy także na
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie
Mszą Św. o północy.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW
DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, Duchu Mądrości,
prowadź kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Światłości,
oświecaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Czystości,
uświęcaj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Mocy,
wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży,
spraw by kapłani,
oświeceni i umocnieni Twoją łaską,
nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo
pokoju na cały świat
Niech ogień świętej miłości
rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości
oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzam
Ci serca kapłańskie:
ukształtuj je na wzór
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
AMEN.

Myśli Św. Wincentego Pallottiego

Jeden Bóg! Jedna Chwała!
Jedna wieczność!
Jeden Bóg, który nas widzi.
Jedna chwila, która nam umyka.
Jedna wieczność, która nas czeka.
W jednej chwili grzech!
5. Przyszła niedziela, 4 lipca, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca
W jednej chwili śmierć!
w nasz ym kościele zamiast kazania – Adoracja
W jednej chwili potępienie na wieczność cała.
Najświętszego Sakramentu.
Szukaj Boga, a znajdziesz Go.
6. Również w przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie Szukaj Go we wszystkim,
przyjmował indywidualne oﬁary na budowę naszego a znajdziesz Go wszędzie.
kościoła w Mazowszanach.
Szukaj Go w każdym czasie,
a znajdziesz Go zawsze.
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