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W N I E BOWS TĄ PI E N I E PA NA J E Z US A

E WA N G E L I A : M k 1 6 , 1 5 - 2 0
„A gdy Pan Jezus to do nich powiedział,
został wzięty do nieba
i zasiada po prawej stronie Boga”.
Jezus ukazał się jednocześnie Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Wniebowstąpienie
wieńczy całe życie Chrystusa na ziemi, gdyż potrzeba było,
aby po swym Zmartwychwstaniu wrócił do Ojca i siadł po Jego
prawicy. Teraz uczniowie przejmują funkcję głoszenia Ewangelii.
Chrystus bierze w posiadanie Królestwo Niebieskie, które zdobył
swą męką. Otworzył nam drzwi mieszkania swego Ojca, abyśmy
jako dzieci Boże, mogli zasiąść w Jego Królestwie. W dzień
Wniebowstąpienia Syn Boży ukazuje Ojcu swe chwalebne rany
i rozpoczyna swe kapłańskie urzędowanie w niebie. Staje się
wiecznym Pośrednikiem między Bogiem a nami i wyprasza nam
Ducha Świętego wraz z Jego darami. Panie, pragnę wypełniać
swoje chrześcijańskie powołanie bycia świadkiem Twojej miłości.
Adam Żak
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„Początkiem grzechu i upadku człowieka było kłamstwo kusiciela,
który doprowadził do zwątpienia w Słowo Boga, w Jego życzliwość i wierność”.

Księdzu Proboszczowi Lucjanowi Rożkowi SAC
życzymy w 25. rocz. święceń kapłańskich,
by bliskość Jezusa otwierała serce i ręce
na potrzeby drugiego człowieka,
by każdy dzień był wypełniony
głębokim pokojem i radością
wypływającą z głoszenia Ewangelii.
Moja Paraﬁa | 1

NASZA ZWYKŁA,
LECZ JAKŻE NIEZWYKŁA MODLITWA PAŃSKA
Modlitwa Pańska – znamy ją od
wczesnego dzieciństwa. Ledwie
nauczyliśmy się mówić „mama”,
a ona – mama – już uczyła nas,
jak się modlić do Boga Ojca, który
jest w Niebie. Wydaje się nam ta
modlitwa taka zwykła, a jednak
jakże jest niezwykła. Niezwykła jest
już przez fakt, że nauczył jej nas
sam Jezus. Św. Łukasz Ewangelista
pisze, iż pewnego razu, gdy Jezus
modlił się, jeden z Jego uczniów
zwrócił się do Niego słowami:
„Panie, naucz nas się modlić”.
(Łk 11, 1). W odpowiedzi na tę
prośbę, Chrystus powierza swoim
uczniom podstawową modlitwę
chrześcijańską – wg św. Tomasza z
Akwinu „najdoskonalszą” z modlitw.
Św. Łukasz podaje krótki jej tekst,
św. Mateusz natomiast wersję
poszerzoną (Mt 6, 9-13) i taką wersję
znamy od dzieciństwa. Najkrótszą
wersję Modlitwy Pańskiej przekazał
nam św. Marek Ewangelista, jest
to tylko nawiązanie do słów, „jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom”, a brzmi: „A kiedy stajecie

do modlitwy, przebaczcie, jeśli
macie coś przeciw komuś, aby także
Ojciec wasz, który jest w niebie,
przebaczył wam wykroczenia wasze”.

milczenia obowiązywała także
z obawy przed prześladowaniem.
W pierwotnym Kościele Modlitwa
Pańska była czymś obowiązującym
dla chrześcijanina. Każdy ją znał
Na Górze Oliwnej, od IV wieku i praktykował zgodnie z intencją
wznosi się Klasztor Pater Noster Jezusa, który jej nauczył.
wybudowany nad grotą, gdzie Jezus
spotykał się z uczniami. Właśnie We Mszy świętej Modlitwa Pańska
w tym miejscu Jezus nauczył ich, była obecna już od IV wieku.
a oni przekazali w Ewangeliach Rozpoczyna bezpośrednie i ostatnie
całemu Kościołowi świętemu tekst przygotowania do spotkania
Modlitwy Pańskiej. Znakiem szcze- z Jezusem w Komunii Świętej.
gólnym na potwierdzenie tych
wydarzeń jest fakt, iż Krzyżowcy* Tradycyjne wyrażenie „Modlitwa
znaleźli tu tabliczkę z aramejskim Pańska” – to znaczy „Modlitwa Pana”,
tekstem „Ojcze Nasz”. Modlitwa oznacza, że modlitwy do naszego
Pańska jest głęboko zakorzeniona Ojca nauczył nas i dał nam ją
w żydowskiej pobożności i po raz Pan Jezus.
pierwszy została wygłoszona przez
* Wyprawy krzyżowe – łączna
Jezusa po aramejsku.
nazwa wszystkich krucjat prowaW pierwszych wiekach Modlitwa dzonych od XI do XIII wieku w celu
Pańska była objęta zasadą milczenia odbicia, a następnie obrony miejsc
(disciplina arcani). Chrześcijanie związanych z religią chrześcijańską
nie przekazywali jej nikomu spoza w Palestynie. Uczestników wypraw
swego grona, „bo jak może mówić krzyżowych określa się mianem
do Boga „Ojcze” ktoś, kto nie zjed- krzyżowców.
opr.
noczył się z Jego Synem”. Zasada
Jadwiga Kulik

RÓŻE DLA MATURZYSTÓW
(Z DEDYKACJĄ DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM)
Mały Książę na planecie Ziemia
Drżał z zachwytu, zdumienia, wzruszenia...
Bo to, co ujrzał w parku pełnym róż
Było tak niepojęte, że... ten Przybysz z Kosmosu
Sam nie rozumiał już
Kim są te wonne istoty przecudne
Bliźniaczo podobne do jego „wybranki”
Kapryśnej i trudnej
Opuszczonej na maleńkiej planecie...
Tak głosi baśń,
Piękna baśń, którą zachwyca się świat...
Dziś więc, gdy złocisto - szmaragdowa wiosna
śpiewa w pełnym rozkwicie
Gdy z zachwytem obserwujesz
pulsujące upałem „wiosenne, majowe życie”,
które się kłębi, zieleni, burzy,
Przyjrzyj się dobrze wspaniałej,
przepysznej w swym bogactwie róży,
która jest kwiatów wszystkich królową.
Co roku szatę wkłada wciąż nową...
Pachnąca, świeża, z kroplami rosy
Ma się wrażenie, że będąc panną
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Rozczesywałaby swe złote włosy...
A krople rosy, również pachnące
- niczym kryształy Cudownie błyszczą w świetle księżycowym...
Róża powoli stula swe płatki
i zasypia kwiecistym, snem kolorowym.
Lecz już, o brzasku, gdy na nieboskłonie
złocisto-różowa zorza rozbłyśnie, tęczowo zapłonie,
Róża rozchyla swe płatki w czarującym uśmiechu,
jakby powiedzieć chciała:
„Witaj, błogosławiony Boży dniu nowy!
Cieszę się bardzo że żyję,
że taka jestem piękna (ogólny podziw wzbudzam),
Hymn więc rozsłonecznionej przyrodzie zaśpiewam.
A ludzie, patrząc na mnie
Staną się radośni, lepsi
Bo wiem o tym:
Ja przecież ich lodowate serca
Wspaniale swym delikatnym,
nie do opisania wprost urokiem
wciąż pieszczotliwie rozgrzewam!”.

Katarzyna Wilczyńska

WIADOMOŚCI KILKA O NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM
Wszystko, co dobre i piękne, wydaje
się być takie nasze, swojskie,
wymyślone tylko przez nas, takie
polskie. Nie inaczej jest z Nabożeństwem majowym.
Zaskakującym więc jest fakt, że już
na przełomie XIII i XIV król hiszpański
Alfons X (+1284) zapraszał dudziału
w Nabożeństwach majowych. Sam
często brał w nich udział i swoim
poddanym zalecał gromadzenie
się w porze wieczornej na modlitwy
wokół ﬁgur Matki Bożej. Jednak za
autora właściwych Nabożeństw
majowych historycznie uważa się
jezuitę, o. Ansolani (+1713). W kaplicy
królewskiej w Neapolu codziennie
w maju urządzał koncert pieśni ku
czci Bożej Matki, który kończył się
błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
W naszej Ojczyźnie Nabożeństwo

majowe publicznie zostało odprawione po raz pierwszy w 1837 roku
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Nieco później w Krakowie,
na Jasnej Górze i kilku innych
kościołach.

W Litanii wymieniane są kolejne
tytuły Maryi. W 1923 roku pojawiło się
w niej wezwanie „Królowo Polskiej
Korony”, przekształcone po II wojnie
światowej na „Królowo Polski”.

Jest miesiąc maj. Piękny, a wcale nie
przez nas wymyślony. W powietrzu
unosi się zapach zbliżającego się
lata. Polne kwiaty rozkwitają tak
cudnie, jakby stawały do konkursu,
który piękniejszy będzie. Wieczorem,
gdzieś w oddali po górach, dolinach
Centralną częścią Nabożeństwa słychać pieśń „Ave Maryja” – znak,
majowego jest Litania Loretańska, że nadszedł czas na tak bardzo
jeden ze wspaniałych hymnów na przez nas wielbione Nabożeństwa
cześć Maryi. Litania Loretańska majowe.
powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją Maryjo, sławimy Ciebie sercem
oﬁcjalnie papież Sykstus V. Nazwę i pieśnią. Nieustannie pod Twoją
„Loretańska” otrzymała od miej- obronę się uciekamy.
scowości Loretto we Włoszech, Święta Boża Rodzicielko,
gdzie była szczególnie propagowana święta Panno nad Pannami,
Królowo Polski – módl się za nami.
i odmawiana.
W niespełna 30 lat rozszerzyło się
po całej ziemi polskiej. Ks. Wincenty
Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie
pierwszą książeczkę o Nabożeństwach majowych w 1839 roku.

Jadwiga Kulik

MODLIT WA DZIECKA
„Panie Boże, proszę, by moja rodzina była zawsze radosna”.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
KRAKÓW / 2016
„Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią.” /Mt 5, 7/

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

No i stało się! W ciągu kilkunastu
tygodni przeszliśmy wspólnie drogę
„ŚDM-owego wczoraj”. Nadszedł
czas, aby przybliżyć to, co przeżywamy dziś. Przecież wielkimi krokami
nadchodzi lipiec 2016. W oczekiwaniu, nie zapomnijmy, że Spotkanie
w Krakowie nie może być traktowane jako „meta” albo „ﬁnisz”. Tak
naprawdę na „Polu Miłosierdzia”…
wszystko rozpocznie się niejako
na nowo.

Jak widać – jeden krótki artykuł nie
jest w stanie objąć całości tematu,
postaramy się więc kolejno przybliżać jego poszczególne aspekty.
Gdyby jednak ktoś chciał wiedzieć
więcej już dziś, nasza Redakcja
zachęca do odwiedzenia odpowiednich stron internetowych (adresy
pod artykułem). Istnieją też dwa
oﬁcjalne ogólnopolskie oraz nasz
diecezjalny fanpage na portalu
Facebook – zapraszamy!

Dużo spraw trzeba omówić, wyjaśnić:
Na czym polegają przygotowania?
W jaki sposób możemy się w nie
włączyć? Jak przebiegać będzie
ŚDM 2016? Pytań jest wiele…
Koniecznie także trzeba zatrzymać
się i rozważyć przepiękne hasło
krakowskiego Spotkania – motto
zaczerpnięte z Kazania na Górze:

Dlaczego Kraków? No cóż, chyba
najkrócej trzeba byłoby odpowiedzieć: znak czasu. Można trochę
żartem dodać, że św. Jan Paweł II
„nie próżnuje” w niebie i Jego
wstawiennictwo przywiodło ŚDM
do ukochanego miasta. Szczerze
mówiąc – pewnie tak właśnie jest,
ale nie chodzi tylko o sentymenty.

Nasz drogi Święty dobrze wie, gdzie
znajduje się Źródło. Sam – na trzy
lata przed odejściem do Domu Ojca
– poświęcił świat Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach. Teraz dzieło,
któremu patronuje również zawita
bezpośrednio do Krakowa. Tu właśnie,
w samym mieście i w jego pobliżu,
powstaje „Campus Misericordiae
– Pole Miłosierdzia”. Bóg nie jest
przywiązany do miejsc i czasu, ale
może przez nie działać. Miejmy
więc nadzieję, że i w Polsce, w mieście
Jana Pawła II dokonywać się będą
Wielkie Rzeczy.
Strony internetowe poświęcone ŚDM:

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016
w Krakowie: www.krakow2016.com
Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM
w Polsce: www.kdm.org.pl
Centrum ŚDM diecezji radomskiej:
www.sdm2016.radom.pl
ms
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KALENDARZ
LITURGICZNY
17 maja 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Sławomira, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Mk 16, 15-20
18 maja 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Feliksa, Eryka, Alicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1-8
PSALM 68, 2-3. 4-5ac. 6-7ab
EWANGELIA: J 16, 29-33
19 maja 2015r. – WTOREK
Imieniny: Urbana, Mikołaja, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20,17-27
PSALM 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17,1-11a
20 maja 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksandra, Bernardyna
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28-38
PSALM 68, 29-30. 33-35a. 35b-36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19
21 maja 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Kryspina, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22,30; 23, 6-11
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17,20-26
22 maja 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1-2. 11-12. 19-20ab
EWANGELIA: J 21, 15-19
23 maja 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Iwony, Michała
LITURGIA SŁOWA:
Msza ranna
Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1300 będziemy przeżywali
25. rocznicę święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Lucjana Rożka SAC.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Jubilata.
2. Dzisiaj kazania w naszej świątyni głosi ks. Marek Kujawski SAC.
Po Mszach świętych można złożyć oﬁary do puszek na Hospicjum
Królowej Apostołów.
3. Nabożeństwo majowe i Nowenna do Ducha Świętego dziś o godz. 1720,
w dni powszednie – o godz. 1730.
4. Jutro, 18 maja, o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się
spotkanie Pallotyńskich Współpracowników Misyjnych.
5. Jutro po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie dotyczące
rekolekcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Rekolekcje organizuje
Ruch Światło – Życie (Oaza). Spotkanie odbędzie się w kościele.
6. W piątek, 22 maja, podczas Mszy świętej o godz. 1800 nasza młodzież
przyjmie z rąk J. E. ks. bp Piotra Turzyńskiego sakrament bierzmowania.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa i próby przed bierzmowaniem będą we wtorek, środę i czwartek po wieczornej Mszy świętej.
7. W sobotę, 23 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Apostołów – Patronki Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
(księży pallotynów) i naszego kościoła paraﬁalnego. Msze święte
tego dnia będą odprawiane jak w dni powszednie.
8. W przyszłą niedzielę, 24 maja, przypada Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, która kończy Okres Wielkanocny w Kościele. Kończy się zatem
czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. O godz. 1600 zostanie
odprawiona Msza święta i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za oﬁary złożone do puszek
w minionym czasie. Na Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie
złożyliśmy 5449 zł, natomiast na pomoc oﬁarom w Nepalu – 8900 zł.
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim Oﬁarodawcom.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Starość trzeba twórczo spożytkować,
dążąc do pogłębienia życia duchowego
przez usilniejszą modlitwę i gorliwą służbę braciom w miłości”.

Maj...

miesiącem
Matki
Bożej
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Naszej najmłodszej Redaktorce
Oli Farynie
życzymy z okazji imienin
wielu Bożych łask,
zdrowia i radości.
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