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„JA
JESTEM

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

DROGA,

EWANGELIA: 15, 26-27; 16, 12-15

I PRAWDA,
,

I
.
ZYCIEM”

„Duch Prawdy
poprowadzi was ku pełnej prawdzie”.

JEZUS

Ku jakiej prawdzie poprowadzi nas Duch Święty? Został On posłany przez
Ojca na prośbę Chrystusa. „Wspomożyciel, którego Ja wam poślę od Ojca
– Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie”.
Jest więc uczestnikiem tego samego planu objawienia i zbawienia. Duch
Święty zajmuje się sprawami nauczania i przypominania – poprowadzi nas
„ku pełnej prawdzie”. Piłat zadaje Jezusowi w czasie przesłuchania pytanie:
„Co to jest prawda?” Nie otrzymuje odpowiedzi, ponieważ Jezus w swoim
nauczaniu wyjaśnił, że „Ja jestem prawdą”, prawdą, która ma nam dać
zbawienie. W to trzeba wierzyć. Duch Święty przypomina nam, aby o tym
nie zapomnieć. W nauczaniu Ducha Świętego mówi Jezus, podobnie jak
w nauczaniu Jezusa mówi Ojciec. Duch czyni słowo Boże skutecznym,
pozwala odkryć sens tego słowa prawdy w obecnej sytuacji. Bez nauczania
Ducha Świętego słowo Jezusa może pozostać dla wierzącego niezrozumiałe.
W dniu dzisiejszym czcimy również narodziny Kościoła, Ciała Mistycznego
Jezusa. W tym dniu Kościół zaczyna dzieło apostołowania. „Wy także
powinniście dawać świadectwo o Mnie”, świadectwo o Prawdzie. Duchu Święty, „Udziel twoim wiernym,
Tobie ufającym, siedem świętych darów” (Sekwencja).
Adam Żak

LAURKA
DLA MAMY

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar,
płacze, a przebacza,
odepchnięta wraca
– to miłość macierzyńska.
Wszystkim Matkom,
tym młodym i tym starszym,
z okazji Dnia Matki życzymy,
aby siłę czerpały z serca Bogurodzicy Maryi
i do Niej się uciekały, gdy burza nadciąga
a dzieci drogi do domu znaleźć nie mogą.

Błogosławionego sobotniego Dnia ukochane Mamy!
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MIŁOŚĆ JEST JEJ ZAWODEM
Matka, mama, mamusia – słowa
rozpoznawalne na całym świecie.
Niezależnie od języka, w jakim te
słowa są wypowiadane, bez względu
na wiek, płeć, rasę, czy przynależność
religijną. Na każdej szerokości geograficznej miłość matki i dziecka
jest zawsze taka sama – piękna,
wzniosła i bezwarunkowa, bo miłość,
jak mawiają, jest jej zawodem.
Żadna mądrość, której możemy
nauczyć się na ziemi, nie da nam
tego, co słowo i spojrzenie matki.

Co potra� zdziałać miłość i jaką siłę
posiada miłość macierzyńska, ukazała
Stanisława Leszczyńska, położna
z Oświęcimia. Dzięki swojej chrześcijańskiej postawie była jedyną położną,
która stanowczo sprzeciwiła się
niemieckiemu rozkazowi uśmiercania
noworodków. Uratowała i ochrzciła
tysiące małych istnień.
Współczesny świat kobietę –
symbol miłości macierzyńskiej –
usiłuje zmienić w symbol egoizmu
i seksu. W imię tak zwanej kobiecej

wolności żąda się prawa do aborcji.
Tymczasem nawet najtwardszą przeciwniczkę macierzyństwa, wzrusza
dźwięk, który wydobywa się podczas
badania KTG (monitorowanie akcji
serca dziecka). Dla dziecka także
nie ma piękniejszych odgłosów niż
dźwięk bijącego serca matki.
Kwintesencja powyższego:
Każdą inną ludzką miłość trzeba
zdobywać, trzeba na nią zasługiwać
pokonując stojące na jej drodze
przeszkody. Tylko miłość matki ma się
bez zdobywania i bez zasług.
opr. Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Największym zagrożeniem jest szary pragmatyzm codziennego życia Kościoła, w którym pozornie
wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę”.

OSTATNI DZIEŃ NA SPOWIEDŹ
,,Przynajmniej raz w roku przyjąć
sakrament pokuty. Przynajmniej raz
w roku, w Okresie Wielkanocnym,
przyjąć Komunię Świętą” – to dwa
Przykazania kościelne.
Przypominają nam o świętym
czasie dobrego rachunku sumienia,
dobrej spowiedzi i wyznania grzechów.
Chciałam pochylić się dziś nad
tematem spowiedzi i lękiem przed nią.
,,Uznaję moją nieprawość, a grzech
mój jest zawsze przede mną. Tylko
przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą ”
(Ps 51, 5-6). Po co idziemy do spowiedzi? Przecież Jezus i tak zna nasze
grzechy... Tak, to prawda, ale idziemy,
by prosić Go, aby wziął je na siebie
i zatrzymał ich destrukcyjne skutki.
Idziemy ze skruchą i żalem, ale takim
prawdziwym, nie tylko kierowani
lękiem, lub ,,bo tak trzeba”, ale by
całkowicie z miłości do Boga wyrzec
się przywiązania do grzechu. Czasem
bowiem wyznajemy formalnie grzech,
ale zachowujemy gdzieś na dnie
duszy przywiązanie do niego, które
stanowi furtkę, by niestety na nowo
go świadomie popełnić.
Dobra spowiedź wymaga prostoty,
dziecięcej otwartości, szczerości.
Musimy zajrzeć w głąb naszego serca,
musi nas to zaboleć, zawstydzić,
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upokorzyć. Bo każdy grzech rani
nie tylko Boga, ale wszystkich, z
którymi żyjemy.
Jeśli tylko idziemy, by ,,odbębnić”
grzechy, to nic nam ta spowiedź
nie wniesie w życie duchowe. Nie
będzie pokoju, nie będzie radości.
W książce ,,Opowieści pielgrzyma”
doświadczony spowiednik daje cenne
rady odnoszące się do spowiedzi:
,,Po pierwsze na spowiedzi nie
należy wymieniać tych grzechów,
które już wcześniej wyznałeś, byłeś
za nie rozgrzeszony i nie powtarzałeś
ich, inaczej będzie to świadczyć
o nieufności w siłę tajemnicy spowiedzi. Po drugie nie należy wspominać innych osób, uczestniczących
w Twoich grzechach, a osądzać
tylko siebie”.
Musimy pamiętać, że spowiedź
to wyznanie grzechów, a nie konsultacje psychologiczne, jeśli więc
mamy problemy emocjonalne,
rodzinne, zawodowe należy skorzystać
ze szczerej rozmowy duchowej,
a oddzielić ją od sakramentu
pojednania.
,,Po trzecie Święci ojcowie zakazują
wyznawać grzechy z najdrobniejszymi szczegółami, a przyznawać się
do nich ogólnie, aby poprzez dokładną ich analizę nie wzbudzać
pokusy w sobie i w spowiedniku”.

Spowiedź ma być po prostu szczera,
ale dyskretna, bez detali.
Po czwarte przyszedłeś uczynić
skruchę, a nie czynisz jej w tym, że
nie umiesz czynić skruchy, to znaczy
obojętnie i niedbale podchodzisz
do upokorzenia się”. Niestety samo
wyznanie naszych grzechów nie uleczy
naszego serca. Bez prawdziwej
skruchy, spowiedź to tylko rozmowa,
po której wracamy do starych,
grzesznych nawyków, bo więź z nimi
jest silniejsza niż więź z Bogiem.
,,Po piąte, wyliczyłeś wszystkie
drobnostki, ale najgłówniejsze straciłeś
z oczu – nie wyjawiłeś najcięższych
grzechów, nie wyznałeś i nie spisałeś
tego, że nie kochasz Boga, nienawidzisz bliźniego, nie wierzysz w
słowa Boże i jesteś przepełniony
pychą i żądzą zaszczytów. W tych
czterech grzechach zawiera się
cała głębia zła i wszelkie nasze
zepsucie ducha”.
Prośmy Ducha Świętego, by objawił
nam nasze grzechy, ich brzydotę
i zesłał szczerą skruchę, by nie sprawiać bólu naszemu Panu, by wyznając
nasze przewinienia Jezus otworzył
nam drogę do radości, nawrócenia,
przebaczenia, pojednania i odnalezienia prawdziwej Miłości, która
zawsze czeka na nas za kratkami
konfesjonału, by dać Ci nowe życie.
eg

NIECIERPLIWA
Zawsze byłam niecierpliwa. Od
małego zamęczałam pytaniami: ,,Kiedy
dojedziemy?”, „Za ile to będzie?”.
Żeby tylko już się stało, żeby to
czekanie nie męczyło. Kiedy odrabiałam lekcje, na kolanach czytałam
równocześnie książkę, bo chciałam
szybko się dowiedzieć , co dalej.
Kiedy jechaliśmy z rodzicami pociągiem na wczasy podziwiałam ludzi,
którzy godzinami siedzieli w bezruchu
i patrzyli przez okno. Ja musiałam
biegać do Warsu, od jednego przedziału do drugiego, od jednego okna
do drugiego, czytałam, śpiewałam,
nie mogłam się doczekać kolejnej
stacji, wsiadających nowych pasażerów. Zanim tak naprawdę poznałam
Jezusa, mojego Pana i Króla, nawet
na Mszy świętej ledwo wytrzymywałam, bo kazanie za długie, a ja się
wiercę, obciążam to prawą nogę,
to lewą. Zerkam na zegarki sąsiadów bo sama nie posiadam. Zmówić
różaniec, ech, wstyd się przyznać,
nie mogłam dojść od ,,Zdrowaś
Mario” do ,,śmierci naszej. Amen”.

Zawsze odliczałam dni do wakacji,
do Mikołaja. Kiedy mi się wybitnie
nudziło liczyłam litery w wyrazach,
które przychodziły mi do głowy.
A Symeon czekał cierpliwie na
Maryję, Józefa i Jezusa. I się doczekał.
Taka umiejętność czekania to dopiero
cnota. Ja, która byłam niestety jej
zaprzeczeniem, z pomocą Boga,
uczę się świętej cierpliwości.
Czasem w polszczyźnie mówi się:
,,Twoje niedoczekanie!”. Cóż to za
straszne przekleństwo! Doczekać się
jest przecież spełnieniem. Ale doczekanie się może być też smutne,
może nastąpić wielki zawód.
Kiedyś nie mogłam doczekać się
spotkania z przyjaciółmi ze szkoły
podstawowej. Pierwsze lata istnienia
portalu „Nasza Klasa”... Umówione
spotkanie, miejsce, czas, niecierpliwość... I... ta pierwsza chwila, uśmiech,
łzy, przytulenia, uściski, klepnięcia
w plecy, radość, drżenie serca.
Choćby bez słów. Mocą wspólnoty,
tej klasowej. I... okazuje się, że nie
mamy sobie nic do powiedzenia.
Że wszystko, na co czekaliśmy,

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„W ponownym przyjściu Chrystusa
do uczniów „po ośmiu dniach” (J 20, 26)
można dostrzec najbardziej pierwotny obraz
chrześcijańskiej wspólnoty,
która gromadzi się co osiem dni,
w dniu Pańskim, czyli w niedzielę,
aby wyznawać wiarę w Jego zmartwychwstanie i zbierać owoce obiecanego przezeń
błogosławieństwa: „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

wypaliło się w tym pocałunku, uścisku,
klepnięciu, w pojedynczej łzie.
Jedynie na co nas stać, to: ,,Co u
ciebie?”. A w odpowiedzi: ,,Dużo trzeba
by opowiadać”. I się nie opowiada.
I się nie mówi. Nie było na co czekać,
prócz tej pierwszej łzy. Ale gdybyśmy wiedzieli, nie czekalibyśmy?
A więc co... może lepiej nie czekać,
tylko przeżywać tu i teraz to, co
jest? Czekanie to nadzieja. Czekanie
jest sztuką.
Sztuką wypełnioną spokojem,
radością. Wypełnioną Bogiem. W
każdym moim czekaniu. Na dzieci
wracające ze szkoły. Na wyjęcie
biszkoptu z piekarnika. Na ważny
telefon w sprawie pracy. Na wieczór
i na letni poranek. Na wakacje. Na
codzienną modlitwę.
Panie mój, a najbardziej, na
spotkanie z Tobą! Jezu bądź uwielbiony w każdym moim oczekiwaniu.
Bo Ty jesteś Początkiem i Końcem.
Spełnieniem moich wszystkich marzeń i nadziei. Kocham Cię, Jezu!
eg

ZADANIE DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.
1. Wymień Osoby Trójcy Świętej.
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2. Wymień Osoby Świętej Rodziny.

SERDECZNA PROŚBA

...............................................................................................

Caritas Pallotyńska zwraca się z prośbą
o przygotowanie ciast
na Festyn rodzinny, który odbędzie się
przy naszym kościele
w niedzielę, 3 czerwca.
Osoby, które przygotują ciasto prosimy
o kontakt z Biurem Caritas –
– tel. 48 366 41 43 w godz. 900 – 1200.

...............................................................................................
...............................................................................................
Imię i nazwisko: ...................................................................................
Szkoła i klasa: ........................................................................................

Caritas Pallotyńska
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KALENDARZ
LITURGICZNY
20 maja 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandra, Bazylego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 11, 1-9
PSALM 33, 10-11. 12-13. 14-15
2. czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b
PSALM Dn 3, 52. 53-54. 55-56
3. czytanie: Ez 37, 1-14
PSALM 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
4. czytanie: Jl 3, 1-5
PSALM 104, 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30
5. czytanie: Rz 8, 22-27
EWANGELIA: J 7, 37-39
21 maja 2018r. - PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Imieniny: Tymoteusza, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15. 20
PSALM 87, 1-3. 5-6
2. czytanie: Dz 1, 12-14
EWANGELIA: J 19, 25-27
22 maja 2018r. – WTOREK
Imieniny: Julii, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 4, 1-10
PSALM 55, 7-9. 10-11. 23
EWANGELIA: Mk 9, 30-37
23 maja 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Iwony, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 4, 13-17
PSALM 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11
EWANGELIA: Mk 9, 38-40
24 maja 2018r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Imieniny: Zuzanny, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 31, 31-34
PSALM 110, 1bcde. 2-3
EWANGELIA: Mk 14, 22-25
25 maja 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Grzegorza, Magdy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 5, 9-12
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12
EWANGELIA: Mk 10, 1-12
26 maja 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Filipa, Pauliny, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 5, 13-20
PSALM 141, 1b-2. 3 i 8
EWANGELIA: Mk 10, 13-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele
Okres Wielkanocny. Dzisiaj za publiczne odśpiewanie hymnu
„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej nr 9 będą przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.
3. Dzisiaj o godz. 1600 Msza św. i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.
4. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe w naszej świątyni.
Dzisiaj i w każdą niedzielę o godz. 1720. W dni powszednie – o godz. 1730.
5. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt i Święto NMP Matki Kościoła.
Msze święte będą sprawowane o godz.: 630, 800, 930 i 1800.
6. W przyszłą niedzielę, 27 maja, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej nr 23 będą przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 Mszę świętą prymicyjną będzie sprawował
ks. Wojciech Winek SAC, nasz Para�anin, który 5 maja przyjął święcenia
kapłańskie w Ołtarzewie.
8. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9 zaprasza na festyn, który odbędzie się
25 maja w godzinach od 1600 do 1900.
9. Do środy, 23 maja, na parkingu przed kościołem stoi kontener na makulaturę.
Dochód ze zbiórki makulatury jest przeznaczony na potrzeby grupy
pielgrzymkowej „Biała 11”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać
nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę
oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska”.

MATKA
W czas mojego pielgrzymowania
ku Wieczności
Na chwilę wpadłam do Betlejem
Chciałam zrozumieć
Co się TAM wydarzyło owej
sławetnej nocy
Skromna nazaretańska Dziewczyna
O wdzięcznym imieniu Miriam
[inaczej Maryja]
Została Matką
Za sprawą Ducha świętego poczęła
I porodziła Syna Bożego
Dzisiejszy świat nie pojmuje
decyzji Miriam
Nie rozumie co znaczy FIAT
Miriam Maryjo
Znalazłaś łaskę u Pana
Na wieki wpisałaś się w dzieło
Zbawienia

W historię Chrystusowej wspólnoty
Przeprowadziłaś lud Boży
Ze wzgórz Betlejem
aż na szczyt Golgoty
TAM
Syn Twój za Matkę nam Ciebie dał
Odtąd nieustannie
Pod Twoją obronę się uciekamy
Maryjo Matko Boga i Człowieka
Wszystkie dzieci są nasze
Ratuj Te niechciane
Są pozbawiane prawa do miłości
Dobrego dotyku
Słów które leczą
Ześlij ludowi otrzeźwienie
Bo bycie Matką to łaska
A nie utrapienie
(Chociaż czasami troszeczkę)
Jadwiga Kulik

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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