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EWANGELIA:  Mt 9,  36  –  10,  8

      Żniwa są zakończeniem prac na roli. Wcześniej trzeba 
wykonać wiele prac, aby plon w czasie żniw był obfity. 
Potrzeba pracy wielu ludzi. Jezus rozpoczął swą misję na 
ziemi od powołania dwunastu uczniów i nakazał im: „Idźcie
i głoście: Nadchodzi już królestwo niebieskie” - zbliżają się 
żniwa. Apostołowie wykonali powierzone im zadania, ale 
robotników było wciąż mało. Przygotowywali wciąż nowych
pracowników do pracy na roli Pana. Bóg zapragnął zbawienia
dla wszystkich ludzi. Ewangelię trzeba głosić wszystkim 
i wszędzie. Dlatego „proście Pana żniwa, aby wysłał robot-
ników na swoje żniwa!” Nie można stać bezczynie i bez 
własnego wkładu pracy oczekiwać dobrych zbiorów i z nich

korzystać. Dobre żniwo wymaga pracy wielu robotników i wśród nich musimy być i my. Każdy z nas ma swoją
działkę do „obrobienia”, aby zbiór był ob�ty. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zły duch może nasiać kąkolu
w pszenicę. Pracujmy więc wytrwale, bo jesteśmy zobowiązani „iść i głosić”. Głosić przede wszystkim życiem. 
Jezu! Daj nam udział w pracy przynoszącej ob�te żniwo. Adam Żak

„Proście Pana żniwa, 
aby wysłał robotników na swoje żniwa”.

11.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

W Dniu Ojca chcemy wszystkim Ojcom podziękować
za wsparcie, na jakie zawsze możemy liczyć, 

za pomoc, gdy czujemy bezradność, 
za wiarę w nas, gdy nam nie starcza sił. 

Zawsze będziemy pamiętać 
Waszą ciężką pracę i poświęcenie dla nas. 

Życzymy, aby nigdy nie opuszczał Was dobry humor!
Bądźcie zawsze wolni i pełni Bożej mocy! 

Wasze dzieci sercem są zawsze z Wami, 
sercem pełnym miłości i wdzięczności.

Życzymy, aby nigdy nie opuszczał Was dobry humor!Życzymy, aby nigdy nie opuszczał Was dobry humor!

ŻYCZEN IA

Córki i synowie
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W Bolsenie we Włoszech – w miej-
scowości, w której żyła i zmarła 
św. Krystyna wydarzył się najsłyn-
niejszy w dziejach Kościoła Cud
Eucharystyczny. Wydarzenie to 
przyczyniło się do ustanowienia 
Uroczystości Bożego Ciała i zapocząt-
kowania Procesji Eucharystycznych. 

Zdarzyło się to w 1263 roku…
Z pielgrzymką do Rymu, do grobu

Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
wyruszył kapłan – Piotr z Pragi. Na 
skutek szerzącej się herezji podwa-
żającej realną obecność Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie, także
on zwątpił w tę wielką Bożą tajemnicę.
W Rzymie chciał odzyskać dar 
głębokiej wiary. Pielgrzymując 
znanym pątniczym szlakiem zatrzy-
mał się w Bolsenie, by oprawić 
Mszę św. przy grobie św. Krystyny. 
Nie przypuszczał wówczas, że Bóg 
wybierze to miejsce, aby objawić 
mu tajemnicę Swojej Euchary-
stycznej Obecności. Kiedy kapłan 
przystąpił do rozdzielania Komunii
świętej, jedna z Hostii nagle zaczęła
krwawić. Najświętsza Krew przesą-
czyła się przez jego palce i spłynęła

na białe płótno korporału. Zdumiony
kapłan usiłował jakoś ukryć Krew. 
Przerwał Mszę świętą i poplamioną 
Hostię i korporał zamierzał ukryć 
w zakrystii. Z początku nie chciał, 
aby wierni dowiedzieli się co zaszło,
ponieważ obawiał się, że wybuchnie
sensacja. Wówczas jednak krew 
zaczęła spływać na podłogę, co 
zauważyli wierni. Zbliżyli się do 
ołtarza i zobaczyli wyraźne ślady 
Krwi na kamiennej posadzce…  

Papież Urban IV rezydował wów- 
czas w Orvieto. Dowiedziawszy się
o cudownym zdarzeniu i wysłał do
Bolseny biskupa Giacomo, któremu
towarzyszyli najwybitniejsi teolo-
gowie tamtych czasów. Papież 
wysłuchał sprawozdania i osobiście
spotkał się z ks. Piotrem, w którego
rękach dokonał się Cud. Po zbadaniu
zakrwawionej Hostii i korporału, 
uznano je za relikwię i zadecydo-
wano o przeniesieniu w bardziej 
godne miejsce niż Bolsena. Za takie
miejsce uznano Orvieto, gdzie rok 
później w uroczystej Procesji prze-
niesiono zakrwawiony korporał 
wraz z Hostią. Papież był bardzo 

wzruszony. Wyszedł na spotkanie 
Relikwii. Ukląkł i rozpłakał się ze 
wzruszenia. Potem wniósł Relikwię 
do Orvieto. Była to pierwsza o�cjalna
Procesja Bożego Ciała w historii 
Kościoła.

Do 1990 roku Orvieto odwiedziło
40 papieży. W 1990 roku uroczy-
stościom Bożego Ciała w Orvieto 
przewodniczył Ojciec Święty Jan
Paweł II. 

Pamiątkę ustanowienia Najświęt-
szego Sakramentu Kościół obchodzi
w Wielki Czwartek. Jednak wówczas
skupiamy się na rozpoczęciu męki 
Jezusa. Dlatego od XIII wieku 
obchodzimy osobną Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
zwaną potocznie Bożym Ciałem. 

Jezus powiedział: „A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do 
końca świata”. Spontanicznie i 
radośnie podziękujmy Chrystusowi
za Jego obecność pośród nas. 
Idźmy za Nim w Procesji Euchary-
stycznej nie tylko w Boże Ciało, ale 
także teraz – w Oktawie Bożego 
Ciała. Niech świat uwierzy, że nie 
wstydzimy się Chrystusa.

753 LATA BOŻEGO CIAŁA

opr. Jadwiga Kulik

Matka Najświętsza prosi w Fatimie
nas wszystkich o praktykowanie 
pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
Ten, kto odprawi pięć pierwszych 
sobót, tzn. przystąpi do spowiedzi
świętej i następnie do Komunii
świętej, pomodli się jedną częścią 
różańca świętego, 15 minut będzie
rozważał tajemnice różańcowe 
– wynagrodzi Matce Bożej zło 

popełnione przez grzeszników.

Matka Najświętsza, która obja-
wiła się w Naju w Korei Południowej,
w La Salette we Francji i w kilku 
innych punktach na kuli ziemskiej, 
płacząc (często krwawymi łzami) 
prosi o to, aby ludzie zmienili swoje
grzeszne życie, całkowicie zerwali
z grzechem, nawracając się do Boga.

Nie ma większej przyjaźni z Bogiem 
niż częsta Komunia święta.

Maryja podkreśla, jak ważne jest 
przyjęcie Najświętszej Eucharystii
przez właśnie pięć pierwszych
sobót miesiąca. Dobrze odprawiony
sakrament pokuty i przyjęta Komu-
nia święta w I soboty miesiąca 
wynagradza zło, jakim obrażają 
grzesznicy Niepokalane Serce Maryi.

opr. Katarzyna Wilczyńska

CHODŹ DO KOMUNII /11/

„Podobnie jak dobro dąży do udzielania się, tak też i zło, na które wyrażamy zgodę, 
czyli niesprawiedliwość, ma skłonność do poszerzania swej niszczącej siły 

i milczącego podważania podstaw każdego systemu politycznego i społecznego, 
niezależnie od tego jak bardzo wydaje się trwały”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg, stwarzając świat i człowieka, dał pierwszą zapowiedź swego „dobrotliwego zamysłu”, 

którego zwieńczeniem jest nowe stworzenie w Chrystusie”.
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ŻYCZEN IA Nawet, gdy jesteśmy zajęci,
mamy Cię, Alu, w naszej pamięci.
Teraz przyszła pora, by Ci życzyć:

Dużo pomyślności – by nigdy nie zabrakło Ci dziecięcej radości,
by Twój piękny uśmiech zawsze gościł na Twojej twarzy,

prawdziwego szczęścia i – niech Cię Bóg szczerą miłością obdarzy.
Naszej Redaktorce – Ali Farynie – wszystkiego najlepszego na imieniny!

To był wyjątkowy czas uwielbienia
Boga. W niedzielę, 4 czerwca 2017 r.,
w pięćdziesiątym dniu po Zmartwych-
wstaniu Jezusa, nie bez obaw, ale 
i z pewnym zaciekawieniem, wybra-
łam się wraz z grupą przyjaciół na 
„Dobry Wieczór Chwały”, jaki odbył
się w warszawskim klubie studenckim
„Stodoła”.

W atmosferę spotkania wprowadził
nas chrześcijański zespół rockowy 
„La Pallotina”, założony w 2005 roku
przez ks. Andrzeja Daniewicza SAC.
Nie trudno się domyśleć, że nazwa 
zespołu pochodzi od św. Wincen-
tego Pallottiego, włoskiego kapłana
jakże dobrze znanego w naszej 
para�alnej Wspólnocie. „La Pallotina”
zagrała z pazurem, z wielce profe-
sjonalnym nagłośnieniem, bogatą 
grą świateł, głosząc z całą mocą, 
że Bóg jest w sercu KAŻDEGO czło-
wieka i w żaden sposób nie da się 
Go stamtąd wypędzić. Pięknym 
prezentem dla publiczności był utwór,
który ma znaleźć się na nowej płycie,

która – jak Bóg pozwoli – ukaże się 
jesienią. Utwór był o tym, jak wielkim,
dostępnym dla nas, skarbem jest 
zwykły uśmiech. 

Podczas „Dobrego Wieczoru
Chwały” nie obowiązywały żadne 
konwenanse ani strój od Gucciego.
Nikt też nie sprawdzał tożsamości
licznie zebranych chętnych do 
uczestnictwa w tym modlitewnym
spotkaniu. Czemu więc pełna skru-
pułów cichutko stałam w kącie 
niepewna, czy powinnam być tu 
i teraz w tej sali po brzegi wypeł-
nionej młodzieżą? (Byłam chyba 
najstarszą uczestniczką Wieczoru).

Myślą przewodnią spotkania 
były słowa zaczerpnięte z psalmu 150:
„Wszystko, co żyje, niech chwali Pana”.
Organizatorzy spotkania gwaran-
towali Boże działanie i tak było. Był 
czas na świadectwa i czas głoszenia
Bożej chwały. Wielbiliśmy Boga 
poprzez muzykę, śpiew i taniec – 
jakże bliskie mojemu sercu formy 
wyrażania miłości naszemu Stwórcy.

Wreszcie i ja uległam urokowi chwili
i dałam się porwać do tańca Duchowi
Świętemu – wszakże to był Jego 
dzień, nie mogłam odmówić. Czułam
się wybranką losu, najszczęśliwszą
istotą na ziemi, kochaną i było mi 
wszystko jedno, co inni myślą o moich
tanecznych wygibasach. Zewsząd 
dobiegały mnie słowa uwielbienia
Boga. Bawiłam się świetnie i zrozu-
miałam, dlaczego musiałam znaleźć
się w tym miejscu i w tym błogo-
sławionym czasie. Zrozumiałam też,
że muszę przełamać stereotyp, 
nieco staroświeckie spojrzenie na 
dzisiejszą młodzież. Są cudowni. 
Widziałam ich pełne entuzjazmu,
radosne wielbienie Jezusa Chrystusa
w mocy Ducha Świętego w ramio-
nach Ojca Stwórcy. Widziałam w ich
oczach miłość i pragnienie Boga. 
Ojczyzna nasza nie zatraci chrześci-
jańskich korzeni dopóki „wszystko, 
co żyje, chwali Boga”.

W PIERWSZEJ PARZE Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Jadwiga Kulik

Naszej Redaktorce – Ali Farynie – wszystkiego najlepszego na imieniny!Naszej Redaktorce – Ali Farynie – wszystkiego najlepszego na imieniny!

Sakrament chrztu świętego w maju przyjęli:

Mikołaj Ząbkowski
Oliwia Grzeszczyk
Jakub Michał Szkoła
Paweł Krzysztof Mamla

Odeszli w maju do Pana:
Oliwia Szast /3 miesiące/
Ewa Kurant /l. 55/
Zygmunt Szczepański /l. 70/
Barbara Komar /l. 75/
Franciszek Giernacki /l. 77/
Adam Ozga /l. 78/
Jan Sera�n /l. 79/
Danuta Dadasiewicz /l. 80/
Feliksa Kalinowska /l.80/
Marian Stawczyk /l. 81/
Janina Małeczek /l. 86/
Krystyna Miękus /l. 86/
Ryszard Kaim /l. 88/
Jadwiga Krystyna Witasek /l. 97/

Sakrament małżeństwa w maju przyjęli:

Magdalena Koperkiewicz i Damian Świątek
Kamila Agata Rybicka i Tomasz Zdzisław Stępień

Anna Tuszyńska i Krzysztof Kowalczyk
Agnieszka Dominika Antczak i Damian Mateusz Chrząszcz

Zuzanna Amelia Molga
Sara Kurys

Wojciech Maciej Kubczyński
Aniela Zo�a Chmielewska

Dużo pomyślności – by nigdy nie zabrakło Ci dziecięcej radości,Dużo pomyślności – by nigdy nie zabrakło Ci dziecięcej radości,



4 | Moja Para�a

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

KALENDARZ
LITURGICZNY

18 czerwca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marka, Pauli, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 19, 2-6a
PSALM 100, 2-3. 4-5
2. czytanie: Rz 5, 6-11
EWANGELIA: Mt 9, 36 – 10, 8

19 czerwca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Gerwazego, Julianny, Protazego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 6, 1-10
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: Mt 5, 38-42

20 czerwca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Florentyny, Bogny, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 8, 1-9
PSALM 146, 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

21 czerwca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 9, 6-11
PSALM 112, 1b-2. 3-4. 9
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

22 czerwca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Tomasza, Jana, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 11, 1-11
PSALM 111, 1b-2. 3-4. 7-8
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

23 czerwca 2017r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Imieniny: Albina, Józefa, Wandy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 7, 6-11
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 10
2. czytanie: 1 J 4, 7-16
EWANGELIA: Mt 11, 25-30

24 czerwca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Emilii, Danuty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 1, 4-10
PSALM 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17
2. czytanie: 1 P 1, 8-12
EWANGELIA: Łk 1, 5-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj i do czwartku, podczas Oktawy Bożego Ciała, nie ma Nabożeństwa

czerwcowego przed Mszą świętą wieczorną. Litanię do Serca Pana Jezusa
śpiewamy podczas Procesji po Mszy świętej wieczornej. Po Oktawie 
Bożego Ciała Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o godz. 1730,
natomiast w niedziele o godz. 1720.

2. W czwartek – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała – podczas Mszy świętej
wieczornej poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

3. W piątek o godz. 800 Msza święta na zakończenie Roku Szkolnego. 
Zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników
oświaty do wspólnego dziękczynienia Bogu.

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a w sobotę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Msze święte w te dni w porządku powszednim. 

5. W najbliższy piątek Caritas Pallotyńska organizuje jednodniową 
pielgrzymkę autokarową do Sandomierza. W programie: rejs statkiem 
po Wiśle, Msza święta  w nowym kościele księży pallotynów oraz zwiedzanie
Starego Miasta. Zapisy w Biurze Caritas i kancelarii para�alnej.

6. Od 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność nowa Szkoła 
Podstawowa nr 11 przy ul. Gagarina 19 (dotychczasowe Gimnazjum nr 2).
Szkoła oferuje nauczanie w trybie jednozmianowym i rozpoczyna 
współpracę ze szkołą językową English College. Będzie jedyną szkołą 
podstawową w mieście, która oferuje bezpłatną naukę języka włoskiego
i rosyjskiego. W nowej szkole są tworzone klasy 4 i 7, do których 
rekrutacja trwa tylko do jutra. Deklaracje można składać w sekretariacie 
szkoły codziennie od 730 do 1530.

7. W naszej radomskiej diecezji wspomnienie Błogosławionych Męczenników
z okresu II wojny światowej (w tym błogosławionych pallotynów: 
ks. Józefa Jankowskiego SAC i ks. Józefa Stanka SAC) obchodzimy 
16 czerwca, a nie 12 czerwca. Za błędną informację w zeszłym tygodniu 
– przepraszamy. 12 czerwca obchodzimy przeniesione z 11 czerwca 
wspomnienie św. Barnaby. 11 czerwca jest Święto Poświęcenia kościoła 
katedralnego w Radomiu. 

W PONIEDZIAŁEK, 26 CZERWCA, 
O GODZ. 1700

W NASZYM KOŚCIELE 
MSZA ŚWIĘTA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE, 

KTÓREJ BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ 
O. JÓZEF WITKO OFM.

OD REDAKCJI 
To już ostatni „duży” numer naszej Gazetki. Za tydzień wakacje i… wydania wakacyjne – o połowę mniejsze. 
Mamy nadzieję, że na wrzesień starczy nam sił, pomysłów i chęci, aby nasza Gazetka istniała i rozwijała się. 

Dziękujemy za kolejny wspólny rok, dziękujemy za każdą złożoną o�arę „Na Gazetkę”. 
Wszystkim życzymy TAKICH wakacji, które wyniosą nas NA SZCZYTY I GŁĘBIĘ służby i zaangażowania w dobre dzieła.


