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X N I E DZ I E L A Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A : M k 3 , 2 0 - 3 5
„I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony,
to taki dom nie będzie mógł przetrwać”.
Czy nie dość mamy przykładów potwierdzających słuszność
słów Jezusa? Dom – rodzina – skłócenie – rozwód. Co
jest przyczyną skłócenia? Wiele jest przyczyn pośrednich,
ale decydującą role odgrywają: egoizm, wiarołomstwo,
brak zrozumienia. Dom – Ojczyzna. Skłóconemu narodowi
grozi upadek. Gdzie szukać ratunku? Chrześcijanin zobowiązany jest do kształtowania i porządkowania świata.
Musi to czynić przez pryzmat Ewangelii. Ludzkie sposoby
są zawodne. Trzeba koniecznie zaufać Jezusowi i zawierzyć
Mu nasze rodziny, małżeństwa i wspólnoty. „Bo kto wypełnia
wolę Boga, ten jest Moim bratem, siostrą i matką”. Panie,
powierzam Ci siebie, moją rodzinę, wspólnotę i Ojczyznę.
Nie dopuść, aby nienawiść dominowała i oddaliła nas
od Ciebie na zawsze.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do swoich dzieci”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jest sprawą żywotną,
aby Kościół wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom,
w każdym miejscu, przy każdej okazji,
nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw”.
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RZECZYWIŚCIE OBECNY
Jest taki dzień w maju lub czerwcu, kiedy w sposób
szczególny koncentrujemy uwagę na Eucharystii.
Ten dzień jest jednym z najuroczyściej obchodzonych
w całym roku liturgicznym. Tego dnia w sposób spontaniczny i niezwykle barwny okazujemy nasze przywiązanie
do Jezusa w Białej Hostii ukrytego. W uroczystych
procesjach ulicami naszych paraﬁi, idziemy ślad w ślad
za NIM, manifestując naszą wiarę i przynależność do
Kościoła Katolickiego. To Uroczystość Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało.
Przy tej okazji i nie bez powodu pozwolę sobie wspomnieć
św. Tomasza z Akwinu (moją ulubioną postać wśród
świętych). Mówiono o nim, że „między uczonymi był
największym świętym, a między świętymi największym
uczonym”.
Tomasz z Akwinu przejawiał niezwykłe nabożeństwo
do Najświętszego Sakramentu. Opowiadano, że kiedy
roztrząsał jakieś skomplikowane problemy teologiczne
lub ﬁlozoﬁczne, opierał głowę o tabernakulum. Podobno
często płakał podczas Mszy świętej. „Gdy dzieli się Hostię
– mówił – Jezus znajduje się w niej podobnie, jak odbicie
twarzy w kawałkach zbitego lustra”. W 1273 roku dwukrotnie zapadł w ekstazę podczas odprawiania Mszy
świętej. Wtedy właśnie zwierzył się swemu sekretarzowi,
że wszystko inne w porównaniu z tym przejmującym
doświadczeniem jest słomą.
Nie wszyscy wiemy, że św. Tomasz z Akwinu jest autorem
tekstów Liturgii Bożego Ciała. Najbardziej nam znane,
to Eucharystyczne pieśni śpiewane podczas wystawiania
Najświętszego Sakramentu: „O zbawcza Hostio”, „Przed
tak wielkim Sakramentem”, „Sław, języku, tajemnicę”,
„Zbliżam się w pokorze”.
Św. Tomasz z Akwinu, niekwestionowany autorytet
moralny, w sposób stanowczy oznajmił: „Przysięgam,
że wierzę w realną obecność Jezusa Chrystusa w tym
Sakramencie, prawdziwie Boga i Człowieka, Syna Bożego
i Syna Najświętszej Dziewicy Maryi. Wierzę i wyznaję to
jako prawdę i pewność”.
To jego twierdzenie o rzeczywistej obecności Jezusa
w Eucharystii niech stanie się dla nas powodem
do reﬂeksji nad własną wiarą i umiłowaniem Boga.

?

ZAMYŚLONA,
ŚNIEŻYSTA OD KWIATÓW,
JARZĘBINA W CZERWCU...
Zamyślona leśna jarzębina
Nachyliwszy się lekko
Nad hukiem wodospadu
Gdzieś z wysoka przygląda się światu,
Podziwiając zieloność czerwcową...
I z zachwytu nad cudem planety
Roni srebrne łzy jarzębinowe
Myśli przy tym: „Oto jest życie nowe
Wszakże wiosna wdzięczna w swą opiekę
Wzięła wszystkich nas;
No bo przecież teraz, w ten kochany,
ciepły, szmaragdowy czas
Pani Wiosna rządzi się swoimi prawami.
Ustanowiła wszystko po nowemu,
By na Bożym świecie jak najpiękniej było,
By w zieleni, złocie, puszystości kwiecia
Choć na krótko zatopił się świat.
Mnie okryła teraz dobra Wiosna
Śniegiem kwiatów, które w słońcu lśnią,
Uśmiechając się do lazurytu czerwcowego nieba
Tak... Lecz pomyśleć o przyszłości trzeba
Bo gdy skończę swoje panowanie
Dyżur swój obejmie złote lato,
Znikną potem gdzieś me śnieżne kwiaty
A ustąpią miejsca pysznym gronom
takim krasnym, jak najczystsza krew.
I będzie to uwertura do jesieni...
Ona potem przejmie panowanie,
wiele zmieni
Napełniając świat barwami złota,
pomarańczy i ﬁoletu soczystego
potem wrzosem, brązem
Wreszcie czernią”...
Po cóż zresztą sięgać tak daleko
Smucąc się w ten czerwcowy ranek sympatyczny
Pełen słońca, ciepła, treli ptaków...
Ciesz się wiosny chwilą
Czerwiec jest taki śliczny!
To przecież miesiąc Najświętszego Serca Jezusa...

opr. Jadwiga Kulik

„Jak się nazywa uczeń Jezusa?”

Święty.
IE
N
Ten, kto naprawdę słucha Jezusa jest święty.
T A B A Ponieważ
Y
naszym pierwszym prawdziwym
A
P
R
spotkaniem
z Jezusem jest chrzest święty,
SZK
dlatego uczniów Jezusa nazywa się także
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chrześcijanami.

Katarzyna Wilczyńska

TYLKO
DLA
DOROSŁYCH
„Słuchaj tego,
co dziecko ma do powiedzenia
i otwieraj się na dyskusję”.

ZAPRASZAMY NA FESTYN RODZINNY
Kiedy ?

Gdzie ?

W niedzielę, 14 czerwca.

Plac
przy naszym kościele,
ul. Młodzianowska 124

O której ?
Od godz. 1300
do 1900

Jakie będą atrakcje ?
Rodzinne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
gratis dmuchane zamki i inne zabawy dla dzieci,
malowanie twarzy, kiermasz książkowy dla dzieci,
pokazy sztuki walk wschodnich,
tańców nowoczesnych i klasycznych
oraz umiejętności strażackich,
radosna muzyka ze sceny – orkiestra dęta
z młodymi talentami, tradycyjna muzyka regionalna,
zespół Gołcunecki i inne występy artystyczne,

HIT FESTYNU
namiot CEGIEŁKOLANDIA
(każda nabyta w nim cegiełka na rzecz Świetlicy Caritas Pallotyńskiej to wygrana!),

AUTENTYCZNA KUCHNIA POLOWA
(na kółkach i ogrzewana drwami, a z niej treściwy żurek z chlebem
od zawodowego kucharza), kiełbasa z grilla, kaszanka z kotła,
do wyboru i do koloru lody w bajecznych smakach,
świeżo smażone pyszne pączki, ciasto domowe w kilku rodzajach,
napoje, wata cukrowa, pokaz wyścigówek
i wiele, wiele innych atrakcji…
Podczas Festynu zachowuj cegiełki i sprawdzaj, czy nie wygrałeś którejś
z atrakcyjnych nagród dodatkowych – na scenie będą losowane
rowery, mp3-ki, mp4-ki i coś więcej...
Pamiętaj!
Na Festynie
będzie można zostać
Honorowym Dawcą Krwi.
Weź dowód osobisty!
www.caritas-pallotyni.pl

oraz

Całkowity dochód z Festynu
jest przeznaczony na działalność
Świetlicy Caritas Pallotyńska
i na wakacyjne wyjazdy dzieci.
Szczegóły na:
www.facebook.com/Caritas.Pallotynska.Radom

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Pragnienie wieczności dojrzewa w ludziach, którzy przeżyli głębokie doświadczenie duchowe”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
7 czerwca 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jarosława, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15
PSALM 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
2 Kor 4, 13 – 5, 1
EWANGELIA: Mk 3, 20-35
8 czerwca 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maksymiliana, Ady
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 1-7
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 5, 1-12
9 czerwca 2015r. – WTOREK
Imieniny: Felicjana, Pelagii
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 18-22
PSALM 119, 129 - 133 i 135
EWANGELIA: Mt 5, 13-16
10 czerwca 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 3, 4-11
PSALM 99, 5-6. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 17-19
11 czerwca 2015r. – CZWARTEK
Św. Barnaby, Apostoła
Imieniny: Barnaby, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6
EWANGELIA: Mt 10, 7-13
12 czerwca 2015r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Imieniny: Jana, Janiny
LITURGIA SŁOWA:
Oz 11, 1. 3-4. 8c-9
PSALM Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5
Ef 3, 8-12. 14-19
EWANGELIA: J 19, 31-37
13 czerwca 2015r. – SOBOTA
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Lucjana, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy w naszej Ojczyźnie Dzień Dziękczynienia.
Po Mszach świętych można złożyć przed kościołem oﬁary do puszek
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. Dzisiaj nie będzie Nabożeństwa czerwcowego o godz. 1720, ale zostanie
ono odprawione po Mszy świętej wieczornej i będzie połączone
z Procesją eucharystyczną. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Serdecznie
zapraszamy na wieczorne Msze święte połączone z Procesją wokół
świątyni. Podczas Procesji śpiewać będziemy Litanię do Serca Pana Jezusa.
Zadbajmy, by nasza Procesja nie była uboga – zainteresujmy się
chorągwiami i baldachimem. Zapraszamy dzieci, by uczestniczyły
w Procesji podczas Oktawy.
3. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna,
a po niej odbędzie się spotkanie dla osieroconych dzieci.
4. Również dzisiaj o godz. 1730 w kaplicy Świętej Rodziny będzie zmiana
tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.
5. W czwartek, 11 czerwca, zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Tego dnia, zwyczajem lat ubiegłych, po Procesji eucharystycznej
odbędzie się przed kościołem błogosławieństwo dzieci.
Poświęcenie wianków z pierwocin ziół – po Mszy świętej wieczornej.
6. W piątek, 12 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Podczas Mszy świętej o godz. 1600, wraz z naszym
Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem, podziękujemy Panu Bogu
za to, że pozwolił nam 10 lat temu dokonać w naszej paraﬁi pierwszej
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji radomskiej.
Z racji Uroczystości tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
7. W sobotę, 13 czerwca, Nabożeństwo fatimskie dla chorych i starszych.
Różaniec i okazja do spowiedzi od godz. 830. O godz. 900 Msza święta.
Jest to także dzień imienin ks. Antoniego Czulaka SAC. Msza święta
za dostojnego Solenizanta zostanie odprawiona w niedzielę, 14 czerwca,
o godz. 1030.
8. W przyszłą niedzielę, 14 czerwca, o godz. 1300 Mszę świętą prymicyjną
w naszej świątyni odprawi o. Bernard Wulczyński OSPPE (paulin),
który pod koniec maja przyjął święcenia kapłańskie na Jasnej Górze.
Po Mszy świętej Ojciec udzieli wszystkim wiernym prymicyjnego
błogosławieństwa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
9. Również w przyszłą niedzielę, 14 czerwca, zapraszamy na Festyn
Rodzinny organizowany przez Caritas Pallotyńską. Festyn potrwa
od godz. 1300 do godz. 1900 na placu przy naszym kościele. Całkowity
dochód z niego zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy Caritas
i wakacyjne wyjazdy dzieci. Podczas Festynu zostanie przeprowadzona
zbiórka krwi. Zachęcamy do oddawania krwi. Jest ona bardzo potrzebna.
Aby oddać krew wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty.
10. Po Oktawie Bożego Ciała, Nabożeństwa czerwcowe ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa – w niedziele o godz. 1720,
a w dni powszednie o godz. 1730.
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