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Kalendarz liturgiczny
23 czerwca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wandy, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Za 12, 10-11
PSALM 63, 2.3-9
Ga 3, 26-29
EWANGELIA: Łk 9,18-24
24 czerwca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Imieniny: Emilii, Janiny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6
PSALM 139, 1-3.13-14ab.14c-15
Dz 13, 22-26
EWANGELIA: Łk 1, 57-66. 80
25 czerwca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Doroty, Witolda, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 13, 2. 5-18
PSALM 15, 1-5
EWANGELIA: Mt 7, 6. 12-14
26 czerwca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Jeremiasza, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 15, 1-12. 17-18
PSALM 105, 1-9
EWANGELIA: Mt 7, 15-20
27 czerwca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 16, 1-12. 15-16
PSALM 106, 1-5
EWANGELIA: Mt 7, 21-29
28 czerwca 2013r. – PIĄTEK
Imieniny: Bolesława, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 1. 9-10. 15-22
PSALM 128, 1-5
EWANGELIA: Mt 8, 1-4
29 czerwca 2013r. – SOBOTA
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Imieniny: Pawła, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 1-11
PSALM 34, 2-9
2 Tm 4, 6-9. 17-18
EWANGELIA: Mt 16, 13-19

XII NIEDZIEL A ZW YKŁ A
E W A N G E L I A : Ł k 9,18 -24
„Syn człowieczy musi wiele wycierpieć,
będzie odrzucony przez starszyznę...
zostanie zabity.”
Pan Jezus często mówił o swoim powołaniu, Kim jest. Chciał wiedzieć, czy
słuchacze odbierają właściwie Jego słowa. „Za kogo uważają Mnie tłumy?”
„A wy za kogo Mnie uważacie?” „Ty jesteś Mesjasz.” Po odpowiedzi Piotra
Jezus nakazuje milczenie. Ludzie muszą poznać sens misji Chrystusa.
Mesjasz „musi wiele wycierpieć.” To jest trudne do przyjęcia przez współczesnych Jezusowi, a i my nie zawsze i w pełni rozumiemy sens cierpienia.
Życie Syna Bożego jest „oﬁarowane” za innych. To jest tajemnica Jego
przyjścia do nas. Cierpieniem jest „odrzucenie przez starszyznę”. Śmierć
Jezusa odsłania Jego życie, jest dowodem wielkiej miłości, miłości do nas,
ludzi. Ja, jako uczeń Chrystusa, muszę Go naśladować w dźwiganiu swojego
krzyża. Do zmartwychwstania prowadzi tylko jedna droga - przez krzyż.
Panie! Proszę Cię o cierpliwość i wyrozumiałość w niesieniu mojego
codziennego krzyża.
Adam Żak

DZIĘKUJEMY ZA TROSKĘ I WSPARCIE
Dziś ostatnia niedziela roku szkolnego, roku pracy. I ostatnia niedziela,
gdy trzymają Państwo w swoich rękach 4-stronicową „Moją Paraﬁę”. W takim
wydaniu spotkamy się ponownie we wrześniu. Na czas wakacji polecamy
Gazetkę mniejszą, ale ufamy, że równie... I tu właśnie brakuje słowa. Jaka
jest nasza Gazetka? Może za jakiś czas zrobimy konkurs na najbardziej
odpowiednie słowo. :-)
Pragniemy, by „Moja Paraﬁa” przyczyniała się do wzrostu wiary, a tego
potrzebuje każdy z nas.
Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli w minionym roku naszą Gazetkę.
Dziękujemy za wszelkie wsparcie i troskę. Szczególne podziękowania
kierujemy do Czytelników, którzy Gazetkę uważnie czytają i się szczerze nią
cieszą oraz do Dzieci, które w tym roku odważnie do Gazetki pisały.
Dziękujemy też za modlitwę za Gazetkę, za każde dobre słowo i za
składane oﬁary. Modlitwa, pokrzepienie i dar serca są dla nas WSPARCIEM.
A któż może żyć, istnieć bez wsparcia?
Redakcja
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KTO PAMIĘTA KSIĘDZA MARTUSZEWSKIEGO W RADOMIU?
Dziś w Otwocku najstarszy pallotyn Prowincji Chrystusa Króla – ks. Stanisław Martuszewski SAC – uroczyście
obchodzi Jubileusz 100-lecia urodzin.
Ks. Stanisław urodził się 8 lipca 1913 roku w Krużlowej Niżnej. Do pallotynów wstąpił w 1932 roku. Od 13 lat
mieszka w Otwocku. Jest kapłanem wielkiej dobroci. Zawsze dba o to, by osoby z nim współpracujące
wykazywały wielką odpowiedzialność. W przeszłości był duszpasterzem, ojcem duchownym, rektorem,
a także prowincjałem. Pracował w Wadowicach, Ołtarzewie, Radomiu, Poznaniu, Częstochowie, Ożarowie
Mazowieckim i Białej Niżnej. Obecnie w Otwocku swoim bogatym doświadczeniem życiowym wspiera dzieła
podejmowane przez księży pallotynów.
opr.

PAPIEŻ FRANCISZEK O „WSZYSTKIM” I O „NICZYM”
Oto kolejne kilka myśli z homilii papieża Franciszka z chrześcijan, wszystkie błędy Kościoła, wszystkie nasze
minionego tygodnia:
błędy rodzą się z tego, gdy mówimy, o tym co jest
„niczym”, że jest „wszystkim”, a o „wszystkim”, że niemal
„Sprawiedliwość, którą przynosi Jezus jest zupełnie się nie liczy.”
inna niż „oko za oko, ząb za ząb.” Możemy to zrozumieć, kiedy św. Paweł mówi o chrześcijanach jako „Pójście za Jezusem nie jest łatwe, nie jest łatwe. Ale
ludziach, „którzy nic nie mają, a posiadają wszystko”. nie jest trudne, ponieważ na drodze miłości Pan czyni
Stąd możemy dostrzec, że chrześcijańskie bezpie- wszystko tak, że możemy iść naprzód, a sam Pan
czeństwo jest właśnie w tym „wszystkim, którym jest rozszerza serce.”
Jezus”, a inne rzeczy są dla niego niczym.”
„Kiedy ktoś dokonuje wyboru na rzecz „niczego”, to z
„Dla świata rzeczy są wszystkim - bogactwo, próżność, tego wyboru rodzą się konﬂikty w rodzinie, w przykariera - zaś Jezus jest niczym. Dlatego też, jeśli chrze- jaźniach, z przyjaciółmi, w społeczeństwie. Konﬂikty
ścijanin może przejść 100 kilometrów, kiedy żądają prowadzące do wojen o „nic”. Owo „nic” jest zawsze
od niego 10, to jest dla niego niczym. Może ze
zarzewiem wojen, gdyż jest nasieniem egoizmu.”
spokojem dać swój płaszcz, kiedy proszą go o tunikę.
To właśnie jest tajemnicą chrześcijańskiej wielkodusz- „„Wszystko” jest tym, co wielkie. To Jezus. Prośmy
ności, zawsze łączącej się z łagodnością, a wszystkim Pana, aby rozszerzył nasze serce, aby uczynił nas
pokornymi, łagodnymi i wspaniałomyślnymi, abyśmy
jest Jezus Chrystus.”
w Nim mieli „wszystko”. Aby nas bronił od czynienia
„Królestwo Boże jest „wszystkim”, pozostałe rzeczy są codziennych problemów wokół „niczego”.”
drugorzędne, a nie podstawowe. I wszystkie błędy
opr.

DLA PODRÓŻUJĄCYCH W STRONĘ NIEBA
Odjazd:
„Nie znacie dnia ani godziny.”
Przyjazd:
Zależny od nas samych.
Ceny biletów:
Życie święte, pokuta, ufność Bogu,
przestrzeganie przykazań Bożych, wypełnianie obowiązków.
Dla spóźnialskich:
Specjalny pociąg ratunkowy - pojednanie w godzinę śmierci.
Ze względu na rygorystyczne godziny odjazdu nie polecamy - można nie zdążyć.
Uwaga!
Bilet bez pieczątki łaski uświęcającej jest nieważny.
Bilety są ważne tylko w jedną stronę, powrotnych biletów nie wydaje się.
Nie radzimy wyjazdów w celach wycieczkowych. Zbyt wiele można stracić.
Uprasza się, aby podróżni nie zabierali ze sobą zbędnego bagażu, bo mogą nie zdążyć albo będą musieli
czekać w czyśćcowej poczekalni bagażu, aż zostaną od niego uwolnieni.
Podczas podróży dozwolone jest przechodzenie z klasy niższej do wyższej; w drugą stronę jest to surowo
zabronione. Trzeba o tym pomyśleć podczas kupowania biletów.
opr.
2 | Moja Paraﬁa

WIERZĘ… W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
„Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych się jako zgromadzona przez zmartwychwstałego Pana
chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują wspólnota, która w zgromadzeniu spotyka Go i mocą
na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, Ducha Świętego się umacnia.
oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że
wszyscy łączą się w jeden Kościół.” (KKK 962)
Świętych obcowanie ma miejsce tam, gdzie ludzie
inspirowani Duchem Chrystusa kierują się w życiu
Wierzących łączy w Kościele wspólny ideał. Tym, przyniesioną przez Niego Dobrą Nowiną, gdzie wzaco w szczególny sposób tworzy z nich wspólnotę, jest jemnie sobie przebaczają, wzajemnie modlą się za
osoba Jezusa Chrystusa. Po swej śmierci polecił On siebie oraz poczuwają do wzajemnej odpowiedzialuczniom zebrać się w Wieczerniku. Od tego momentu ności. Tak oto ziemska wspólnota świętych w swym
chrześcijanie gromadzą się wokół wspólnego stołu, pielgrzymowaniu przez świat zmierza ku wspólnocie
przy którym świętują wspólnotę z Jezusem i między przemienionej światłem zmartwychwstałego Syna
sobą. W tym przepełnionym tajemnicą, ale rzeczywi- i zjednoczonej miłością Ducha Świętego, gdzie na
stym spotkaniu Jezus uzdrawia wszystkich, którzy w wieki uczestniczy w radości wiecznego Boga.
Niego wierzą. Dlatego św. Paweł nazywa chrześcijan
z różnych gmin „świętymi”. Tak więc Kościół ukazuje
opr. Adam Żak

NIEWINNY KOSZYK
Gdzieś koło osiemnastki pomyślałem sobie, że
paraﬁa, to świetna sprawa. Każdy – starszy i młody,
chory i zdrowy, bogaty i biedny, wielki profesor i najprostszy chłop, lekarz i woźny – przychodzą do kościoła,
by wielbić Boga. I stają tak blisko siebie. Modlą się o to,
by kochać się wzajemnie. I świetne jest to, że po Mszy
świętej starszy powinien móc liczyć na młodego,
młody na starszego, chory na zdrowego, biedny na
bogatego, człowiek prosty i ubogi na tego wykształconego, woźny na lekarza, a lekarz na
woźnego itd...

daszku, dziury na klucz i żadnego opancerzenia. Jest
tak bardzo niewinny, że wzbudza zaufanie i porusza
sumienia. Oto ludzie przychodzący wielbić Boga i
przychodzący modlić się o to, by kochać drugiego
człowieka, będą sobie brać gazetę i – poruszeni szczerą
troską – swobodnie wrzucą coś do koszyka. Czasem
mogą nie mieć, co wrzucić, ale z miłością podziękują
w modlitwie Panu za dar, który otrzymują. Może kiedyś uda się wrzucić... No tak, gazeta wymaga sporej
pracy i jak każda materialna rzecz – kosztuje. Niewiele,
ale kosztuje. Niewinny koszyk zbiera dary serca, cieszy się każdym wdowim grosikiem... Jego niewinność
Wiadomo, że każdy musi mieć pieniądze na życie. i dosłowna otwartość jest zdumiewająca i wymowna
I każdy stara się uczciwie pracować. Ale czasem zdarza – oto ogłasza on wszystkim wchodzącym do kościoła:
się tak, że kogoś nie stać na lekarza; że chory nie umie „Oto moja paraﬁa! Tak prosto i z czystą intencją troszpoprosić o pomoc; że bogaty nie wie, jak mądrze czymy się o nią wszyscy, a ktoś odpowiedzialny za
dzielić się swoją zamożnością...
kondycję niewinnego koszyka i gazety spokojnie
„zawiąże koniec z końcem”.”
I jako prawie dorosły chłopak pomyślałem, że to
właśnie w paraﬁalnym kościele, podczas spaceru z
Jednak niewinność koszyka bywa niszczona i nie
niedzielnej Eucharystii, w salach spotkań na plebanii, można już liczyć na to, że będzie on ogłaszał paraﬁanom
można to wszystko pięknie pozałatwiać i naprawdę radosną wieść o czystej trosce. Niewinny koszyk staje
poczuć, że JESTEM PARAFIANINEM – troszczę się
się przedmiotem szatańskich gier...
i doświadczam troski...
Czy czuję się bezpiecznie w mojej paraﬁi?
Bardzo podoba mi się, kiedy np. obok gazet w paCzy moja paraﬁa może liczyć na mnie?
raﬁalnym kościele stoi sobie niewinny koszyk. Nie ma
xp

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak czci Ciało Pana.
Nie przestaje ukazywać wiernym Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa.”
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ELASTYCZNYCH WAKACJI!
Wakacje, to czas kiedy trzeba postarać się zmienić klimat swego życia. Choć na trochę, choć na
kilka dni. Pooddychać innym powietrzem... Spotkać innych ludzi... Nie zawsze jest to możliwe, ale
jeśli się uda – gwarantuje nam nową moc i nowe
(zazwyczaj głębsze) spojrzenie na nasze zwykłe codzienne sprawy.

Nie zawsze jest możliwość, ale i nie zawsze jej nie
ma. Może w tym roku może być elastycznie? Tylko,
czy nam jeszcze się chce...

Niektórzy jadą na wakacje daleko do innych
krajów, bo chcą spotkać się z: chrzestnymi, dalszą
rodziną, a niekiedy z rodzeństwem, czy nawet z
tatą. Tak się porobiło na świecie, w naszej Ojczyźnie
To Duch Święty działa w nas i On nas przenika. - bliscy nie są blisko. Dlatego warto czas wakacji wyOn mówi, co należy czynić, a czego zaniechać. Ła- korzystać, by być bliżej. Bliżej człowieka. Nie zawsze
twiej nam być posłusznymi Duchowi Świętemu, uda się ﬁzycznie, ale może udać się rzeczywiście –
spełniać Jego wolę, gdy stajemy się elastyczni, gdy przez przebaczenie, serdeczną pamięć, pragnienie
stać nas na nowe spojrzenie, gdy popatrzymy na dobra.
siebie i nasz codzienny świat z pewnej perspektywy. I dlatego Pan daje nam czas wakacji. Przeżyjmy Wszystkim naszym Czytelnikom
życzymy udanych wakacji!
je w Jego obecności.
Przeżytych w bliskości Boga
Wiele osób nawraca się w górach, nad morzem, i z przyjaciółmi!
zwiedzając piękne miejsca. Pozwólmy sobie na to.
Redakcja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy na Nabożeństwo czerwcowe - dziś o godz. 1700, a w dni powszednie o godz. 1730.
2. Dzisiaj w Otwocku, w naszej pallotyńskiej paraﬁi, zostanie odprawiona uroczysta Msza święta
z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Stanisława Martuszewskiego SAC, który posługiwał w naszej paraﬁi.
Dostojnego Jubilata polecajmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
3. Jutro, 24 czerwca, obchodzić będziemy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest on jedynym
świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w Liturgii Kościoła. Msze święte będą
odprawiane według porządku powszedniego.
4. W piątek, 28 czerwca, o godz. 800, zostanie odprawiona Msza święta na zakończenie roku szkolnego.
Zapraszamy wszystkich do dziękczynienia Bogu za niezmierzone dary i łaski udzielone w tym roku
szkolnym.
5. W sobotę, 29 czerwca, przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na
wieczorną Mszę świętą, podczas której modlić się będziemy za Piotra Naszych Czasów - Ojca Świętego
Franciszka. Podczas Mszy świętych, które odprawiać będziemy jak w dni powszednie, zbierana będzie
taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
6. W następną niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy w intencji
ks. Pawła Śliżewskiego SAC z okazji jego imienin. Ks. Pawła polecamy pamięci modlitewnej.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Każdy z osobna i wszyscy razem zobowiązani są przy pomocy posiadanych
darów natury i łaski przyczyniać się do zbawienia wszystkich.”
MOJA PARAFIA. Paraﬁa św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparaﬁa.za.pl, mojaparaﬁa@gmail.com
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