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Kalendarz liturgiczny
17 czerwca 2012r. - NIEDZIELA
Imieniny: Laura, Adolf, Albert
LITURGIA SŁOWA:
Ez 17,22-24
PSALM 92,2-3.13-14.15-16
2 Kor 5,6-10
EWANGELIA: Mk 4,26-34
18 czerwca 2012r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18,3-8.12-17.22
PSALM 5,2-3.5-6a.6b-7
EWANGELIA: Mt 5,38-42
19 czerwca 2012r. – WTOREK
Imieniny: Gerwazy, Julianna,
Protazy
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18,25-31a.33-34
PSALM 51,3-4.5-6ab.11 i 16
EWANGELIA: Mt 5,43-48
20 czerwca 2012r. – ŚRODA
Imieniny: Florentyna, Bogna, Rafał
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 2,1.6-14
PSALM: 31,20.21.24
EWANGELIA: Mt 6,1-6.16-18
21 czerwca 2012r. – CZWARTEK
Imieniny: Teodor, Alojza, Alicja,
Marta
LITURGIA SŁOWA:
Rdz Syr 48,1-14
PSALM 97,1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Mt 6,7-15
22 czerwca 2012r. – PIĄTEK
Imieniny: Paulina, Tomasz, Jan
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 11,1-4.9-18.20
PSALM 132,11.12.13-14.17-18
EWANGELIA: Mt 6,19-23
23 czerwca 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Albin, Józef, Wanda
DZIEŃ OJCA

LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 24,17-25
PSALM: 89,4-5.29-30.31-32.33-34
EWANGELIA: Mt 6,24-34

XI NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
E WA N G E L I A : M k 4 , 2 6 - 3 4
„…jest ono jak ziarnko gorczycy (…)
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od jarzyn…”
Królestwo Boże jak ziarnko gorczycy. Wsiane wyrasta olbrzymie. Siewu
dokonał Chrystus. Z małej grupy uczniów, rozrosło się po krańce ziemi.
Każdy z nas otrzymał jedno ziarnko, które zostało zasiane w naszej duszy
na chrzcie świętym. Mamy o nie dbać, aby wydało plon obﬁty, aby wzrastało
tworząc z innymi Królestwo Boże. Wśród łanów rozwijającego się dobrego
ziarna, wzrasta chwast, który zagłusza słabe źdźbła. Tym złem jesteśmy
zagłuszani. O nim stale się mówi i propaguje się jako dobro. Prawdziwego
dobra, które jest wśród nas nie widzimy i nie doceniamy. A dobro jest nieśmiertelne, bo powstało z Boga, powraca od Boga i jest w nas. O to dobro
muszę dbać, aby ono zagłuszało zło.”
Adam Żak

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO
PALLOT TIEGO
„Boże mój, jam niegodny bez granic, aby otrzymać choćby najmniejszy
z Twych darów, łask, względów i zmiłowań, ale Ty mi udzielasz
wszystkiego w nieskończonym swym miłosierdziu i dla zasługi Jezusa,
Najświętszej Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych. Pragnę, by Ci
w czasie minionym i na przyszłość ofiarowywał w każdej chwili od
całej wieczności i przez całą wieczność wraz z Najświętszymi Sercami
Jezusa, Maryi, Józefa oraz Wszystkich Aniołów i Świętych, nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła na podziękowanie,
jak gdybyś mi użyczył wszelkich możliwych darów, łask, względem
i zmiłowań wraz z łaską korzystania z nich z wiernością takiej współpracy, jaką się odznaczała Najświętsza Maryja i Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, a wszystko z najdoskonalszą skruchą oraz
tak, aby żyć i umierać jak prawdziwy i wzorowy pokutnik.”
Moja Paraﬁa | 1

KATECHEZA XXXVII
OFIARY SKŁADANE „NA TACĘ”
Księga Dziejów Apostolskich ukazuje nam piękną wspólnotę młodego Kościoła: „Wszyscy
oni trwali jednomyślnie na modlitwie…” (Dz 1,14), „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.” (Dz 4,32).
Była to prawdziwa wspólnota modlitwy oraz wspólnota ofiary. Dobry udział w Eucharystii
kształtuje w nas taką właśnie postawę.
Ogólne wprowadzenie do Mszału uczy nas: „Na początku Liturgii Eucharystycznej przynosi
się do ołtarza dary, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. […] Chleb i wino składa się na
ołtarzu, odmawiając przy tym ustalone modlitwy. Chociaż wierni nie przynoszą już do liturgii
własnego chleba i wina, jak to było dawniej, jednak obrzęd przynoszenia darów zachowuje
swoją wymowę i duchowe znaczenie. Przyjmuje się także pieniądze lub inne dary na rzecz
ubogich lub na potrzeby Kościoła, przyniesione przez wiernych lub zebrane w kościele; dlatego dary te umieszcza się w odpowiednim miejscu, lecz poza stołem eucharystycznym” (p. 49).
Składane na tacę ofiary są wyrazem naszej troski o sprawy Kościoła. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi wręcz o obowiązku takiej troski: „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom
Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa
oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy (kan. 222, § 1).
O tym przypomina nam także V przykazanie kościelne: „Troszczyć się o potrzeby Kościoła”.
Ofiary składane na tacę są przeznaczone na budowę kościołów i kaplic, na bieżące remonty,
na uregulowanie opłat za energię elektryczną, za ogrzewanie świątyni, na opłacenie ubezpieczenia obiektów parafialnych i cmentarza. W niektórych parafiach tworzą te ofiary fundusz,
z którego wypłaca się pensje dla świeckich pracowników kościelnych oraz opłaca się ubezpieczenie tych osób.
Ofiary składane na tacę nie są przeznaczone na utrzymanie duszpasterzy. Nie mogą być
przeznaczone na pensje dla kapłanów. Z tego funduszu nie mogą duszpasterze opłacać
osobistych podatków. Księża pracujący w duszpasterstwie parafialnym płacą podatek do
Urzędu Skarbowego w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie parafii. Na opłacenie tego podatku nie mogą księża korzystać z ofiar złożonych na tacę.
Ofiary składana na tacę są przeznaczane także na cele ogólnokościelne: na misje, na utrzymanie Seminarium Duchownego, na instytucje kościelne, na uczelnie i media katolickie oraz
na cele charytatywne.
Ksiądz Jan Twardowski w humorystycznym wierszu pisał:

Lubię chodzić w kościele z dużą, srebrną tacą,
słuchać, jak dziwnie pieniądz o dno głuche stuka,
(…)
Gdy ktoś pobożny cicho posądzi o chciwość,
a pani z parasolem obmówi, że żebrzę nareszcie mogę widzieć swą twarz nieszczęśliwą
odbitą z kolorami na tackowym srebrze.
A czasem marzę sobie: z tego wzrosną wieże,
kaplica, którą pięknie przebudować trzeba,
a oni sądzą dalej, że proboszcz z wikarym
za chodzenie z tacami nie pójdą do nieba.
Ofiary, które składamy na tacę wyrażają poczucie odpowiedzialności wiernych za naszą
parafię, diecezję i sprawy całego Kościoła.
za: www.diecezja.radom.pl
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MODLITWA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
ZA KAPŁANÓW
O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt nie może im zaszkodzić.
Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.
Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią.
Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego kapłaństwa.
Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina, udziel im również mocy przemiany serc.
Błogosław ich trudowi, aby wydał obﬁte owoce. Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością i pociechą tu,
na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

CZARUJĄCE PIĘKNO PÓŹNOWIOSENNEJ
CZERWCOWEJ NOCY, CZYLI LEŚNY POEMAT
A teraz na świecie stało się
tak niewysłowienie pięknie, po prostu – nie do opisania!
Gdy o tym mam napisać – mgła zachwytu
me oczarowane oczy przesłania…
Czerwiec bowiem zapanował na Bożym świecie.
I – szanowne panie, drodzy panowie,
czy wy o tym wiecie, ileż czarów można dostrzec
w nocnym, na pozór śpiącym, czerwcowym lesie?
Ciemnogranatowe niebo rozpostarło swe miękkie skrzydła

nad uśpionym lasem świerkowym.
I wiecie, co teraz powiem?
Mimo tego, że już noc, to wcale nie jest ciemno!
Czerwcowe niebo rozświetlają miliardy gwiazd złotych
I o tak, późnej porze miałoby się ochotę
spacerować po miękkim kobiercu
mchu pachnącego czerwcowego lasu.
I podziwiać go całym sercem
Jest tak cudownie cicho…
Zdawać by się, mogło, że wszyscy śpią; ale – nie!
W lesie słychać jakiś ledwie uchwytny szmer –
ludzkim uchem.
Cóż to jest?
A właśnie – leśne maluchy, czyli złoto – szmaragdowe
żuczki.

i ciemnoczerwone nakrapiane biedronki niczym
kamyczki malutkie
ﬁglarnie śmiejąc się, cichutko szepczą
powierzając sobie swoje tajemnice…
Na rozłożystych gałęziach kosmatych świerków
śpią mocnym snem kolorowe, niczym baśniowe, motyle.
Wprawdzie one żyją tylko niedługo nocno – dzienną
chwilę,
lecz są tak piękne, że serce z zachwytu zamiera.
A teraz co?
Spójrz w górę, na baldachim czerwcowego nieba,
bo tam właśnie trwa przepiękny baśniowy bal
złocistych gwiazd i srebrnego księżyca.

Ten bezgłośny walc ciał niebieskich
wzrusza biednego człowieka i do głębi serca zachwyca.
Gwiazdy i księżyc tańczą jak żywe
na przestrzeni czerwcowego nieba.
W całym lesie jest tak cicho, złoto – granatowo
i przez to tak jakoś uroczyście…
Cudowne ciepło niemal już letniego świata
to przecież sam wdzięczny urok.
Ciesz się, przyjacielu tą czerwcową nocą,
bo takie nie do opisania piękno
ujrzysz może dopiero za – rok…
- I co jeszcze?
Żuczki złocistozielone rozświetlają przy ziemi
wilgotną ciemność.
Swoiste piękno tworzy kilka znużonych biedronek
To właśnie one przycupnęły na pachnących świeżością,
strzępiastych liściach paproci kępach.
Całe to czerwcowe piękno jest dziełem
Boga Ojca Przedobrego.
Trzeba więc, w zachwycie modlić się z wdzięcznością
do Niego
dziękując Mu za wszystko.
- Och, tam – spójrz jeszcze – kolonie młodziutkich
żółwików
Stworzonka rozglądają się ciekawie…
Nagle - skrzypnęła gałązka pod czyimiś nogami
To wędrowiec nocny przemierza las, pewnymi,
sprężystymi krokami…
Oczarowany pięknem czerwcowej przyrody, chociaż
noc wokół panuje,
leśny wędrowiec, choć przecież samotny, strachu
zupełnie nie czuje,
mówiąc tak w zachwyceniu: „Boże Wielki – Ty to
piękno stworzyłeś
A tym samym człowieka każdego szczęśliwym uczyniłeś.
Dzięki Ci, och, dzięki za to…”
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

Będę chwalił
Boga na wieki
Ciebie Boże wychwalamy.
Tobie cześć oddajemy.
Tyś jesteś Bogiem na wieki.
Wielkość Boża.
Stworzyłeś świat i człowieka.
Nieustannie trwa
moja miłość do
Boga w niebie.
Trwa Twoja pomoc
dla mnie wciąż.
Służę Ci Boże
Na wieki.
Tobie aniołowie śpiewają –
w niebie wychwalają.
Hosanna Bogu na wysokości!
Bóg mój – tak umiłował
ten świat i człowieka,
że Syna Swego oddał
na zbawienie człowieka.
Miłość Twoja jest wieczna.
Czuwasz nad nami
przez wszystkie wieki.
Przewidziałeś piękny świat –
życie nasze na ziemi.
Staliśmy się włodarzami.
Ojcze Święty i Niebiański –
oddałeś nam wszystko.
Dałeś nam życie –
największy skarb.
A potem po rozstaniu
niebo – radość
wielka i wieczna.
Służmy Panu wiernie.
Oddajmy za to wszystko
chwałę i cześć –
wieczne uwielbienie Boga
w niebie.
Niech płynie dobroć
Boża na wieki
Bóg z nami!
Stefan Suwała

1. Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godz. 10:45, będziemy modlić
się w intencji Ks. Antoniego Czulaka SAC, z okazji Jego imienin.
Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
2. Zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Świetlicę Caritas
Pallotyńską. Rozpoczęcie festynu Mszą Świętą o godz. 12:00, zakończenie około godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Paraﬁan do wzięcia udziału w festynie. Całkowity dochód z organizowanych loterii zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy
działającej przy naszej paraﬁi. Wszystkich gorąco zachęcamy do
udziału w zbiórce krwi. Będzie można także zarejestrować się jako
dawca szpiku – chętnych prosimy o zabranie dowodu osobistego.
W czasie całej imprezy będzie czynny pod sceną punkt recyklingu.
W tym roku zbieramy zużyte kartridże i tonery drukarek i wymieniamy je na prezenty – niespodzianki.
3.

Również dzisiaj swoją pracę duszpasterską w naszej paraﬁi
kończy ks. Zbigniew Kołodziej SAC. Księdzu Zbigniewowi dziękujemy
za posługę w naszej wspólnocie i życzymy darów Ducha Świętego
na dalsze kapłańskie lata.

4. Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
o godz. 17:00. W dni powszednie o godz. 17:30.
5. Jutro 18 czerwca, o godz. 18:00, księża neoprezbiterzy z Wyższego
Seminarium Duchownego w Radomiu, odprawią Mszę Św. prymicyjną dla naszej wspólnoty.
6. W przyszłą niedzielę, 24 czerwca, obchodzić będziemy Uroczystość
Narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym świętym
oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w liturgii
Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika
Mesjasza. Tego dnia o godz. 13:00 Mszę Św. prymicyjną odprawi
ks. Jurij Siciński SAC. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. W czwartek, 21 czerwca, o godz. 17:00 zostanie odprawiona
kolejna Msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Mszę świętą
odprawi ojciec Józef Witko, franciszkanin.
8. W następną niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 10:45 modlić
się będziemy w intencji Ks. Pawła Śliżewskiego SAC z okazji Jego
imienin. Ks. Pawła polecamy pamięci modlitewnej.
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