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E WA N G E L I A : M t 2 8 , 1 6 - 2 0
„Idźcie więc
i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach”.
W jaki sposób pozyskiwać uczniów, wyznawców Chrystusa? Nauczając
ich Ewangelii, a potem „udzielajcie im chrztu w imię Ojca, Syna, i Ducha
Świętego”. To polecenie dotyczy nas. Dzielenie się miłością z drugimi,
dostarcza nam wielu duchowych darów. Tajemnica Trójcy Świętej
zaprasza nas dziś do rozważania centralnej prawdy chrześcijaństwa.
Jezus objawił nam, że jedyny Bóg jest w trzech Osobach równych
sobie i odrębnych. Ojciec Stworzyciel nieba i ziemi; Syn, który wciela się
dla zbawienia człowieka; Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna,
ażeby budować Kościół. „Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje się
od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede wszystkim za
pośrednictwem chrztu. Znajduje ona swój wyraz w chrzcielnej regule
wiary... i modlitwie Kościoła. ...Świadczy o tym pozdrowienie przyjęte
w Liturgii Eucharystycznej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”
(2 Kor 13, 13) (KKK 249). Jezu posyłasz nas, abyśmy szli i głosili Ewangelię.
Obdarz nas darem umiejętnego przekazywania Tajemnicy Trójcy Świętej.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nauka, która pochodzi od Boga, jest nauką prawdy”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Zasługują na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne,
dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję
ﬁzyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi,
ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
31 maja 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Kamili, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 32-34. 39-40
PSALM 33, 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22
Rz 8, 14-17
EWANGELIA: Mt 28, 16-20
1 czerwca 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konrada, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
TB 1, LA. 2; 2, 1-9
PSALM 112, 1-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mk 12, 1- 12
2 czerwca 2015r. – WTOREK
Imieniny: Marzeny, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
Tb 2, 10-23
PSALM 112, 1-2. 7-8. 9
EWANGELIA: Mk 12, 13-17
3 czerwca 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Tamary, Leszka
LITURGIA SŁOWA:
Tb 3, 1-11. 24-25
PSALM 25, 2-3. 4-5. 6-7bc. 8-9
EWANGELIA: Mk 12, 18-27
4 czerwca 2015r. – CZWARTEK
BOŻE CIAŁO
Imieniny: Karola, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Wj 24, 3-8
PSALM 116B, 12-13. 15 i 16bc. 17-18
Hbr 9, 11-15
EWANGELIA: Mk 14, 12-16. 22-26
5 czerwca 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Kiry, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Tb 11,5-17
PSALM 146, 1-2 i 6c. 7-8. 9-10
EWANGELIA: Mk 12, 35-37
6 czerwca 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Norberta, Dominiki
LITURGIA SŁOWA:
Tb 12, 1. 5-15. 20
PSALM Tb 13, 2. 6. 7
EWANGELIA: Mk 12, 38-44

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Każde dziecko
nieustannie sprawdza,
gdzie są granice dozwolonego.
Jako rodzic upewnij się,
że to Ty je ustalasz, a nie dziecko”.
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RÓŻANIEC
SILNIEJSZY OD BOMBY ATOMOWEJ
Czasem trzeba dotknąć bolesnych
stron życia, aby zrozumieć, co temu
życiu nadaje sens.
Rozmyślam nad istotą, znaczeniem,
modlitwy różańcowej, w sytuacji,
gdy sama gdzieś „po drodze różaniec
mój zagubiłam”. Dla wielu ludzi
modlitwa różańcowa jest znakiem
i środkiem nawiązania najbardziej
intymnej więzi z Chrystusem. W czasach
trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci,
człowiek zawsze znajdował w różańcu
pociechę, umocnienie i nowe siły.
W historii narodu polskiego różaniec
odgrywał wielką rolę. Polacy niejednokrotnie mieli okazję przekonać się
o tym, że wytrwałe, pełne ufności
odmawianie różańca stanowi niezastąpioną pomoc i pewny ratunek
nawet w najtrudniejszym położeniu.

W obydwu miastach wszystko zostało
zrównane z ziemią – tak, jakby samo
słońce spadło na ziemię i wszystko
się spaliło. Jednak – jak się okazało
– nie wszystko! W obydwu miastach
ocalało po jednym budynku. W
jednym było 12 osób, a w drugim 18
i pozostali nietknięci. Otaczające
dom podwórka i trawa były również
nietknięte. Przed domem na ganku
w Hiroszimie był kot, a poza domem
ogródek z pomidorami i winogronami. Nic nie zostało zniszczone,
ani potłuczonej szyby, ani potłuczonej dachówki!

Specjaliści Armii Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali
ten niezwykły fenomen i próbowali
zrozumieć, w jaki sposób oba domy
wraz z ich mieszkańcami i otaczającym
je dobytkiem mogły ocaleć. W końcu
doszli do przekonania, że nie było
Ludzie oczekują dowodów na istnienie tam niczego, co po ludzku mogłoby
Boga. Przytoczę poruszającą historię ocalić te domy przed zburzeniem.
ocalenia domów i ludzi po zrzuceniu Stwierdzili, że to musiała zadziałać
bomby atomowej na Hiroszimę siła nadprzyrodzona.
i Nagasaki. Wydaje się niemożliwe, że
mógł ktokolwiek uratować się z tak Uratowani (jeden z nich – Hubert
potwornego kataklizmu. A jednak… Schiﬀer – został księdzem) opowiadali,
że w nocy poprzedzającej atak bomRóżaniec silniejszy
bowy usłyszeli pukanie do drzwi.
od bomby atomowej…
Ukazał się im anioł, który powieNa Hiroszimę i Nagasaki zrzucono dział: „Chodźcie ze mną”. Zabrał ich
bomby atomowe. Piloci, którzy to do bezpiecznego domu, w którym
uczynili, byli w tym celu szkoleni była rodzina wierna wezwaniom
przez 6 miesięcy, aby śmiercionośne Matki Bożej i wypełniała jej polebomby traﬁły w ściśle określone cenia, codziennie przez 6 miesięcy
odmawiając różaniec.
miejsca.
Na sześć miesięcy przed atomowym Hubert Schiﬀer, jezuita, powiedział,
atakiem lotnictwa USA, w Hiroszimie że od tego czasu setki ekspertów
i Nagasaki pojawiło się dwóch misty- i badaczy studiowało, czym mógłby
ków, którzy trzem milionom katolików się różnić ów ocalały dom od komgłosili konieczność nawrócenia, pletnie zburzonych. Ks. Schiﬀer
odmawiania różańca i pokuty, jako podkreślił, że dom ten różnił się od
jedynego ratunku przed czekającymi pozostałych jednym: w tym domu
dniami nieszczęść. Nawoływali oni posłuchano wezwań Matki Bożej
japońskich katolików, aby przygoto- do codziennego odmawiania
wali się, żyli w stanie łaski uświęcają- Różańca!
cej, często przyjmowali sakramenty Różaniec silniejszy od bomby.
święte, nosili święte znaki, byli Powyższą historię rozważ w swym
ostrożni, z kim obcują, a w swoich sercu i zauważ jak wielka jest MOC
domach trzymali poświęconą wodę modlitwy różańcowej.
i świecę gromnicę oraz odmawiali
codziennie różaniec.
opr. Jadwiga Kulik

PIEŚŃ O MATCE
NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
(wiersz ten dedykuję wszystkim Mamom)
– CZYLI ŚDM WCZORAJ,
Na świecie jest tyle Matek,
DZIŚ I JUTRO - Kraków / 2016 II Że zliczyć wszystkie trudno!
Dziś o ŚDM pielgrzymkowo, plastycznie i muzycznie…
Peregrynacja Znaków
Wielkanoc. Kaplica Świętej Rodziny w naszej paraﬁi.
Krzyż i Ikona Matki Bożej. Niezwykłe przeżycie…
Niektórzy z nas uczestniczyli w tym wydarzeniu.
Podobnie jak miliony młodych ludzi na całym świecie,
podeszliśmy, aby ucałować i przytulić się do wyjątkowego,
choć tak prostego Krzyża oraz by spojrzeć w oczy Maryi.
Od początku Światowych Dni Młodzieży Krzyż towarzyszy
Spotkaniom, zaś pomiędzy nimi pielgrzymuje po kraju,
w którym ma odbyć się kolejny ŚDM. W 2003 roku do
tej niezwykłej wędrówki dołączyła także Ikona „Salus
Populi Romani” (Ocalenie Ludu Rzymskiego) – kopia
obrazu z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Te
Symbole to dary św. Jana Pawła II dla młodych – Znaki,
przy których dzieją się cuda.
Logo ŚDM 2016
Z pewnością wielu Czytelników Gazetki nie raz widziało
już (choćby właśnie na łamach naszego Tygodnika)
oﬁcjalny znak przyszłorocznego Spotkania. Czy jednak
wiemy dokładnie, na co wskazują jego poszczególne
elementy? Zawarte jest w nich miejsce, „główni bohaterowie” oraz temat ŚDM 2016. Warto zadać sobie trochę
trudu i obejrzeć logo w kolorze, gdyż wtedy można
zauważyć troistość barw – trzy kolory znajdujące się
w herbie Krakowa. A sam obraz? Całość „wbudowana”
jest w kontury Polski. Centralne miejsce zajmuje Krzyż
Chrystusa – nawiązujący do jednego z dwóch pielgrzymujących po świecie Znaków ŚDM. Poniżej, tam gdzie na
mapie widzimy Kraków, znajduje się charakterystyczna
„kropka” – symbol młodzieży (podobne można zobaczyć
w logo z Paryża a także z Toronto). Oczywiście znak zawiera
również to, co najważniejsze – temat… Nie mogło w logo
zabraknąć Promieni Miłosierdzia, wypływających z Krzyża.
Hymn ŚDM 2016
Przepiękna pieśń „Błogosławieni miłosierni” napisana
przez krakowianina – Kubę Blycharza. Niezwykła jest
historia powstania Hymnu. Bardzo polecam wywiad –
świadectwo z Autorem. Film można znaleźć na YouTube.
Kiedy posłucha się, jak Kuba opowiada o otrzymaniu
Słowa z Pwt 31, 19 i o tym, co dla niego oznacza zdanie:
„Bóg jest wierny”, zaczyna się rozumieć, że nie przypadkiem ten właśnie utwór wygrał w konkursie ogłoszonym
przed kilku miesiącami. Niestety, w artykule nie można
„zawrzeć” muzyki. Ogromnie jednak zachęcamy Czytelników, aby znaleźli Hymn w Internecie. Na dzień dzisiejszy
istnieje już kilka wersji językowych Hymnu – angielska,
hiszpańska, łotewska, a nawet arabska. Młodzi całego
świata tworzą kolejne, więc my również nie marnujmy
czasu i uczmy się śpiewać ten piękny utwór. Niech za
rok cała Polska ogłaszała światu: „Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. ms

I byłby to trud daremny,
Jedno wszakże jest pewne:
Mama - osobą najdroższą
Mama - ten skarb największy
Po prostu - osobą jest cudną!
I to jest najpewniejsze:
Bez Matki naprawdę żyć trudno...
Jej uśmiech czuły, radosny jest najpiękniejszy na świecie
Wy, dzieci wszystkich ras - białej, żółtej, czarnej,
najlepiej o tym wiecie!
Jej ręce tkliwe, łagodne
Umieją najczulej pieścić;
Przygarnąć, przytulić, pogłaskać
Matka najlepiej umie
I każde swoje dziecko najbardziej zrozumie.
Serce matczyne - olbrzymie - cudowną miłość pomieści!
I kocha ona tak silnie wszystkie, wszystkie swe dzieci...
W Jej oczach przedobrych
siwych, czarnych, błękitnych
słońce dobroci świeci
A kwiaty koloru miłości
Te kwiaty zawsze tam kwitną...
Jak piękna jest młoda mama,
Co dziecko pod sercem swym nosi!
I kocha je niezmiernie
O szczęście dla tego maluszka
Dobrego Boga wciąż prosi.
I modli się codziennie, by je szczęśliwie urodzić,
By zdrowe było i piękne
By nic mu nie mogło zaszkodzić
A potem, z upływem czasu rodzi następne dzieci.
Twarz ma zawsze pogodną,
Kocha swoje pociechy ogromną, matczyną miłością
I zawsze nad Jej domem
tęczowe słońce świeci.
Najczulszą z Matek Wszechświata
Jest Przenajświętsza Matka...
Módlmy się do niej gorąco
Kochajmy Ją wciąż coraz więcej
Darujmy Tej Najukochańszej
uczynków wspaniałych kwiatki!
Ona jest zawsze z nami nigdy nas nie zawiedzie
Ona - Ta piękna Pani
Swą świętą dłonią przygarnie
Do Niebios Bram przyprowadzi
Tam już będziemy szczęśliwi
I Boga wychwalać wiecznie
A tu na tej biednej Ziemi,
Żyjąc dla Matki Najświętszej
Nie bójmy się niczego:
Z Nią zawsze jesteśmy bezpieczni!
Dziękujemy Ci, Matko Boża, za ogromną Dobroć.
Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dziś gościmy w naszej Wspólnocie paraﬁalnej
p. Benona Wylegałę, świeckiego ewangelizatora,
który z błogosławieństwem swego Księdza Biskupa
podjął się ewangelizacji poprzez obraz, modlitwę
i świadectwo. Prezentuje ﬁlmy poruszające serca,
adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców
i starszych. Po każdej Mszy świętej p. Benon
podzieli się z nami świadectwem przeżywania wiary, a po Mszy świętej wieczornej wyświetli ﬁlm pt.
„Ja Jestem”.
2. Zapraszamy dziś na ostatnie Nabożeństwo majowe
o godz. 1720.
3. Jutro, 1 czerwca, przypada I poniedziałek miesiąca.
Wypominki roczne i pierwsze Nabożeństwo
czerwcowe o godz. 1730. Msza święta za polecanych
w wypominkach zmarłych o godz. 1800.
4. Siostry zmartwychwstanki zapraszają wszystkie
dziewczynki na próbę sypania kwiatów i niesienia
poduszek podczas Procesji Eucharystycznej
w Boże Ciało. Próba odbędzie się we wtorek
o godz. 1600. Rozpoczęcie przed kościołem.
5. W czwartek, 4 czerwca, przypada Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
W Procesji Eucharystycznej wyjdziemy na ulice
naszego miasta. Niech udział w tej Procesji stanie się
naszym wyznaniem wiary w obecność Jezusa
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Msze święte w Boże Ciało będą odprawiane
o godz.: 630, 800, 930, po Procesji i o godz. 1800.
Po Mszy świętej o godz. 930 wyruszy Procesja
Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa Procesji
będzie taka sama jak w latach ubiegłych. Pierwszy
ołtarz przygotowują Dzieci Pierwszokomunijne,
drugi – młodzież, trzeci – Wspólnota Domowego
Kościoła, czwarty – siostry zmartwychwstanki.
Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie ulic
i udekorowanie domów i mieszkań. Na zakończenie
Procesji zostanie odprawiona Msza święta przy
ostatnim ołtarzu. Zapraszamy dzieci, by w strojach
komunijnych uczestniczyły w Procesji Bożego
Ciała i potem – podczas procesji w Oktawie. Dzieci
Pierwszokomunijne w Boże Ciało, pod koniec
Mszy świętej o godz. 930, ustawiają się na schodach
przed kaplicą Świętej Rodziny.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek
i I sobota miesiąca. W I czwartek, w Boże Ciało,
zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych na godz. 1720.

7. W I piątek spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
podczas Mszy świętych porannych i od godz. 1730.
Z racji Oktawy nie będzie specjalnej Mszy świętej
dla dzieci. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą
wieczorną połączoną z Procesją Eucharystyczną.
Zapraszamy również na całodzienną Adorację
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy
świętej o godz. 800. Zakończenie Nabożeństwem
czerwcowym o godz. 1730. Po porannych Mszach
świętych udamy się do chorych.
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP o godz. 1730.
9. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa w niedziele – o godz. 1720, w dni
powszednie – o godz. 1730. Wyjątkiem będzie czas
Oktawy Bożego Ciała. W tych dniach Nabożeństwa
będą podczas Procesji Eucharystycznej – po Mszy
świętej wieczornej. W przyszłą niedzielę, z racji
Oktawy, nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
10. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, przeżywać
będziemy w naszej Ojczyźnie Dzień Dziękczynienia.
Po Mszach świętych można będzie złożyć oﬁary
do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie.
11. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie
odprawiona Msza święta hospicyjna, a po niej
będzie spotkanie dla osieroconych dzieci.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 1730 w kaplicy
Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.
13. Już dzisiaj zapraszamy Was, drodzy Paraﬁanie
i Goście, na Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Przeżywać ją będziemy w piątek po Oktawie
Bożego Ciała, 12 czerwca. Podczas Mszy świętej
o godz. 1600, wraz z naszymi Księżmi Biskupami,
podziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam 10 lat
temu dokonać w naszej świątyni Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
14. Zapraszamy również na Festyn Rodzinny
organizowany przez Świetlicę Caritas Pallotyńską.
Festyn odbędzie się w niedzielę, 14 czerwca,
w godz. 1300 – 1900 na placu przy naszym kościele.
Całkowity dochód zostanie przeznaczony na działalność

Świetlicy Caritas, oraz na letni wypoczynek dzieci.
15. W Boże Ciało o godz. 1900 w amﬁteatrze Muzeum
Wsi Radomskiej odbędzie się koncert premierowy
– ORATORIUM „Życie Jezusa Chrystusa” wg objawień
bł. Anny Katarzyny Emmerich. Kompozytorem dzieła
jest p. Mariusz Kowalski, solistką – p. Marlena
Beresińska. Przed Wielkanocą w naszej księgarni
mogliśmy nabywać ich płytę „Pasja Jezusa Chrystusa”.
Patronat honorowy nad koncertem objął Ksiądz
Biskup Henryk Tomasik. Serdecznie zapraszamy.
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