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„Codzienny chleb”, o który się modlimy, jest czymś więcej niż 
tylko chlebem, pożywieniem. Oznacza wszystko, co zapewnia 
nam pokój. Chleb jest pokojem, a pokój też doświadczeniem 
c i e p ł a  z a -
miast chłodu, 
bezpieczeń -
stwa zamiast 
odrzucenia, 
schronienia 
pod jednym 
dachem.

Ewangelia: Mt 7, 21 – 27 

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, 
Panie!, wejdzie do królestwa nie-
bieskiego, lecz ten, kto spełnia 
wolę mojego Ojca, który jest 
w niebie.

 Bóg obdarzył każdego z nas wolnością. Dar wolności jest wielkim darem, dzięki 
któremu człowiek może wybierać pomiędzy dobrem a złem. Tym darem musi się 
jednak człowiek posługiwać z wielką odpowiedzialnością. To tak jak z drogocen-
nym, pięknym, ale zarazem bardzo kruchym kryształem. Im bardziej jest kruchy 
i drogocenny, z tym większą delikatnością musimy się z nim obchodzić.
 Drogi Przyjacielu! Nie wystarczy sama mowa, potrzebne jest również działanie, 
świadczenie. Jesteś wolny i dlatego za Twoimi słowami powinny iść konkretne 
czyny, które jasno pokażą, że wybrałeś w życiu Najwyższe Dobro – Boga.

Ks. Sylwester    

Wybierać dobro!

Wy dajcie im „jeść”

Pan ma szczególne upodobanie 
w tych, którzy w swoim życiu starają się 
we wszystkim pełnić wolę Bożą, w tych, 
którzy starają się, by ich czyny wyrażały 
to samo, co wyrażają słowa ich rozmo-
wy z Bogiem, która tylko wtedy staje się 
prawdziwą modlitwą. Gdyż „nie każdy, 
który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie 
do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto 
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie” – powiada Jezus w Ewangelii z 
Mszy świętej. Przemawiał wówczas do 
ludzi zamieniających modlitwę w czczy 
potok słów i formułek, które niczego nie 
zmieniły w ich obłudnym i pełnym złej 
woli postępowaniu. 

Jeżeli nie staralibyśmy się spełnić 
Jego najukochańszej woli, na nic zda-
łoby się czynienie cudów i potężnych 
dzieł, prorokowanie w Jego imieniu 
czy wyrzucanie diabłów – gdyby to 
było możliwe bez Jego pomocy; próż-
ne byłyby nawet największe ofiary, 
daremna cała nasza kariera. Sam Jezus 
oświadcza, że Jego pokarmem jest peł-
nić wolę Ojca i wykonać Jego dzieło. 
To właśnie jest ważne, na tym polega 
świętość pośród naszych obowiązków, 
na pełnieniu Jego woli, na byciu tym, 
kim On chce, byśmy byli, na coraz 
większym oderwaniu się od naszych 
interesów i egoizmów i na utożsamianiu 
się z tym, co Bóg dla nas wyznaczył.

Drogą, która prowadzi do Nieba i 
do szczęścia tutaj, na ziemi, jest posłu-
szeństwo woli Bożej, a nie powtarzanie 
Jego imienia. Modlitwie powinny to-
warzyszyć uczynki, bardzo stanowcze 
pragnienie wypełnienia do końca woli 
Bożej, która zostaje nam objawiona w 
różnych postaciach
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Znany jest w historii Kościoła jako 
wybitny apostoł Niemiec. Pochodził z 
Anglii, gdzie wstąpił do zakonu benedyk-
tynów i zdobył gruntowne wykształcenie. 
Odczuwał powołanie misyjne i dlatego 
za zezwoleniem przełożonych, udał się 
do Niemiec, aby utwierdzić tam wiarę 
chrześcijańską. Ta pierwsza wyprawa 
nie przyniosła zadowalających rezulta-
tów ze względu na zamieszki polityczne. 
Dopiero druga wyprawa, podjęta w 719 
roku, a poparta przez papieża Grzegorza 
II, stała się owocna. Bonifacy przez trzy 
lata miał podobno ochrzcić kilka tysięcy 
niemieckich pogan. W tym czasie założył 
w Amöneburgu klasztor benedyktyński 
(722). Ponownie udał się do Rzymu, 
gdzie otrzymał święcenia biskupie oraz 
specjalne pełnomocnictwo do zorgani-
zowania hierarchii kościelnej na terenach 
objętych swoją misją. Do pomocy otrzy-
mał wsparcie w postaci ekipy misjonarzy. 
Symbolem utrwalania się chrześcijaństwa 
było ścięcie przez Bonifacego „świętego 

Święty Norbert pochodził z rodziny 
niemieckich feudałów. Jego ojciec pełnił 
urząd na dworze metropolity Kolonii. 
Urodził się około 1080r. i od chłopięcych 
lat przygotowywał się do stanu duchow-
nego. Szczęśliwe ocalenie od porażenia 
piorunem przyśpieszyło decyzję wstąpie-
nia do zakonu benedyktynów. Tu oddawał 
się surowym praktykom pokutnym, tu 
także otrzymał święcenia kapłańskie w 
1115 r.. Wezwany jednak przez biskupa 
do diecezji, opuścił klasztor, ale przyłą-
czył się do tzw. kapłanów wędrujących. 
Jako wędrowny kaznodzieja głosił ideę 
ewangelicznego ubóstwa, zapoczątko-
waną przez papieża Grzegorza VII (1073 
– 1085). W 1126r. został kapelanem ce-
sarza Henryka V.  W 1119r. założył erem 
w okolicach Laon, który przekształcił się 
zgromadzenie. W 1121r. złożyli oni śluby 
zakonne, dając początek zgromadzeniu 
Kanoników Regularnych Ścisłej Obser-
wy, zwanych popularnie norbertanami 
(premonstratensami). Przyczynili się do 
pogłębienia wśród wiernych życia sakra-

mentalnego i szerzenia czci Najświęt-
szego Sakramentu. W 1129r. święty 
Norbert został mianowany arcybisku-
pem w Magdeburgu. Po otrzymaniu 
stanowiska arcybiskupa zmienił styl 
życia, zabiegał o wzbogacenie podupa-
dłej katedry, usilnie zabiegał o naprawę 
rozluźnionej karności kościelnej i 
rozwój życia zakonnego. Uczestniczył 
także w życiu społecznym i politycz-
nym. Popierał papieża Innocentego II 
przeciw Anakletowi II. Korzystając z 
wpływów w kurii, dążył do likwidacji 
samodzielności Kościoła polskiego i 
podporządkowania go metropolii w 
Magdeburgu (bulla z 1133r.). 

Zmarł dnia 6 czerwca 1134r. i został 
pochowany w swojej katedrze. W XVI 
wieku, kiedy protestanci zaczęli zaj-
mować kościoły katolickie, norbertanie 
przenieśli relikwie swego założyciela 
do Strahov koło Pragi czeskiej. Kult 
jego zatwierdził papież Grzegorz XIII 
w 1582 roku.

opr. Paweł Rabijewski

Wstaje rześki ranek czerwcowy…
Czerwonokrwista kula słońca zza 

horyzontu się wyłania.
I cały ten letni świat z mroków nocy 

powoli odsłania.
Niebo jaśnieje nad tańczącymi od 

falujących traw ~ łąkami 
I nagle ~ w mgnieniu oka ~ aksamitny 

błękit wypiękniał
Po prostu ~ roześmiał się ślicznie nie-

przeliczonymi gołębi stadami,
które na podobieństwo śnieżnych 

chmurek rozsypały się po Niebie 
radośnie,

składając tym samym hołd uwielbie-
nia Bogu Najwyższemu 

i tej, która jest dziełem Najwyższego – 
– Prześlicznej Panience Wiośnie.
Gołębie ~ błękitno−białe, z lekka be-

żowe, śnieżyste,
śmieją się do świata promiennie; są 

takie niewinne, czyste…
Majestatycznie płyną wysoko, wyso-

ko ~ ku Słońcu.
Skrzydła ~ jak strzałki równiutkie
Dziobki ~ kryształ powietrza piją…
Szczęśliwe te piękne ptaki: jakże się 

cieszą, że żyją!
Siateczką swych jasnych kształtów 

oplotły nieboskłon cały,
Błyszczą słonecznym złotem i każdy 

z nich, choć tak mały
Ukojenie przynosi…
Gruchają gołębią pieśń: Pax, mir, 

peace, pokój!”
Ludzie! Opamiętajcie się! Zniszczcie 

broń nuklearną
I przygarnijcie dzieci, zapewnijcie im 

spokój!
Spójrzcie, to od Was wszakże zależy 
Ich uśmiech, radość i szczęście
To wy macie wpływ największy 
Jak ~ Słońce nad naszą Planetą
w przyszłości Ziemianom zaświeci.
A te gołębie ~ to symbol pokoju, które-

go tak trzeba
umęczonemu światu…
Niech ludzie ~ z sercem gołębim ~ 

wyciągną do siebie ręce 
Brat – bratu przyjacielem; niech się 

uścisną w miłości 
Niech się uścisną w podzięce!

.......................................................
Tego nas uczą gołębie… ich spokój, 

piękno i blask
Bóg celowo ich stworzył, by były 

źródłem łask:
Łaski pokoju, radości i szczęścia 

ogromnego,
Wszak to wszystko jest przecież 

symbolem Pokoju Bożego!

Katarzyna Wilczyńska

Pokój 
całemu 
światu!dębu” w Gheismar. Z pozyskanego 

drewna zbudował część kościoła. Ko-
rzystając z uprawnień, mianował wielu 
biskupów oraz założył kilka klasztorów. 
Te ostatnie odgrywały doniosłą rolę, 
promieniując na kraj cywilizacją i 
kulturą chrześcijańską. Dziełem Boni-
facego było również założenie opactwa 
w Fuldzie (744), które wkrótce stało 
się centralnym ośrodkiem religijnym 
całych Niemiec. Zasługa Bonifacego 
polega nie tylko na wprowadzeniu 
chrześcijaństwa, ale także na doprowa-
dzeniu do jedności politycznej Europy.

W 754 roku w sam dzień Zesłania 
Ducha Świętego (5 czerwca) wraz z 
52 towarzyszami został zamordowany 
przez pogańskich Fryzów. Ciało święte-
go spoczywa w Fuldzie, gdzie każdego 
roku zbiera się w dorocznej pielgrzym-
ce episkopat niemiecki.   

opr. Marek Gos

5 czerwiec – Św. Bonifacego 

6 czerwiec – Św. Norbert
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 Nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Jezusowego istniało już w średniowieczu. 
Jako święto  pojawia się w roku 1675, w 
wyniku objawień Jezusa św. Małgorzacie 
Marii Alacoque. Objawienia te, w sposób 
szczególny, mówiły o potrzebie wynagra-
dzania za grzechy osobiste i całego świata 
oraz odwzajemnienia miłości Chrystusowej. 
Pan domagał się upowszechniania praktyki 
częstej Komunii św., zwłaszcza w I piątki 
miesiąca, w duchu wynagrodzenia, i żeby „w 
pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała” 
było ustanowione „szczególne święto dla 
uwielbienia Jego Serca”. Święto to obcho-
dzono po  raz pierwszy 21 czerwca 1686 
roku. Pius IX rozszerzył je na cały Kościół, 
Pius XI w roku 1928 podniósł je do rangi 
uroczystości.
 Uroczystość ta ma podwójny charak-
ter: dziękczynienia za cuda miłości Bożej 
oraz wynagrodzenia, gdyż często miłość 
ta nie jest odwzajemniana także przez nas, 

którzy mamy tyle powodów do miłości i 
wdzięczności. Rozważanie miłości Jezusa 
do wszystkich ludzi było zawsze podstawą 
pobożności chrześcijańskiej, dlatego cześć 
dla Najświętszego Serca Jezusa „rodzi się 
z samych źródeł dogmatu katolickiego”. 
Kult ten szczególnie wzmogła pobożność 
licznych świętych, którym Pan 
objawił tajemnicę swego serca 
i których nakłonił do szerzenia 
nabożeństwa do Niego i do budzenia 
ducha wynagrodzenia. W 
wielu miejscach istnieje 
w kościele zwyczaj pry-
watnego wynagradzania 
przez jakieś nabożeństwo 
eucharystyczne lub odma-
wianie litanii do Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w I Piątki 
miesiąca. Serce Jezusa jest źródłem 
i wyrazem Jego nieskończonej miłości 
do każdego człowieka, niezależnie od sy-

tuacji, w jakiej się znajduje. „Umiłował nas 
wszystkich ludzkim sercem. Z tego powodu 
Najświętsze Serce Pana Jezusa, przebite za 
nasze grzechy i dla naszego zbawienia (J 19, 
34), <<jest uważane za znak i wyjątkowy 
symbol tej miłości, którą Boski Odkupi-
ciel miłuje nieustannie Wiecznego Ojca i 

wszystkich ludzi bez wyjątku>>”.
 Jezus, prawdziwy Bóg i 

prawdziwy Człowiek, kocha 
świat „sercem człowie-
ka”, sercem, które mieści 
w sobie nieskończoną 
miłość Boga. Nikt nie 
ukochał nas bardziej od 
Jezusa. Jego serce jest 

pełne miłości Ojca: pełne na 
sposób Boski, a zarazem ludzki. 

Serce Jezusa umiłowało jak żadne 
inne, doświadczyło smutku i radości, 

współczucia i bólu.
opr. Monika Grzesiak

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 Kult Niepokalanego Serca Maryi w 
swych podstawach dogmatycznych łą-
czy się ściśle z kultem Bogarodzicy w 
ogóle. Najświętsza Dziewica, zarówno 
z powodu swej wyjątkowej godności 
Macierzyństwa Bożego, jak i wielkiej 
świętości, płynącej z pełni łaski, którą zo-
stała obdarzona, zasługuje na szczególną 
cześć.
 Czcić Serce Bogarodzicy, to znaczy 
czcić najpierw jej miłość, której to serce 
jest symbolem, miłości zaś nie można 
oddzielać od osoby miłującej. Zwyczaj 
symbolizowania miłości za pomocą serca 
przyjął się i w liturgii i w teologii. Zasto-
sowany do Maryi symbol serca oznacza 
najgłębszy sposób bytowania Matki 
Chrystusa, ogarnięty łaską i miłością 
Bożą, jak również niezwykle intensywne 
zwrócenie się, tak szczególnie umiłowa-
nej, do Boga i ludzi, którym została dana 
za Matkę. Kiedy więc wypowiadamy sło-
wo serce, nie mamy na myśli znaczenia 
fizycznego, ale serce jako głębię, jako 
najbardziej ukrytą część naszej istoty, w 
której zamieszkuje pełnia naszego ist-
nienia, i w której człowiek spotyka się z 
Bogiem, a Bóg może spotkać człowieka 
– z serca wypływa źródło naszego życia.
 Wzorem serca ukształtowanego w 
miłości do Boga i ludzi, wzorem wiernie 

spełnionego powołania jest Maryja. 
Wzorem tym jest Ta, która z wiarą szuka 
i z wiarą przyjmuje Słowo Boże, która się 
modli, która w głębi swego Serca rodzi 
dary i tymi darami obdarza.
 Miłość Maryi przewyższa miłość 
wszystkich świętych. Ona obejmuje 
miłością swojego Niepokalanego Serca 
cały świat, nigdy nikogo ze swego Serca 
nie wyklucza, jest ucieczką grzeszników 
i Matką Miłosierdzia. Dziś w Jej Sercu 
macierzyńskim, które troszczy się o nas, 
złożone są wszystkie łaski, jakie zdobyła 
dla nas podczas swego życia na ziemi, a 
między nimi naczelne miejsce zajmują 
zasługi Jej cnót teologicznych : wiary, 
nadziei i miłości. 
 W przeczystym sercu Maryi Panny 
kwitły najpiękniejsze uczucia miłości dla 
Boga i dla Bożego Dziecięcia, które swą 
piersią karmiła, o tym nie można wątpić. 
Ale jej miłość Boża nie polegała na tych 
uczuciach, lecz na całkowitym oddaniu 

siebie Bogu, na tym głębokim nastroju 
woli, który sprawiał, że ponad wszystko 
pragnęła pełnić wolę Bożą, to pełnienie 
woli Bożej było pokarmem Jej duszy.
 Oddawanie czci Niepokalanemu Sercu 
Maryi ma w sobie moc doprowadzenia 
do doskonałości chrześcijańskiej – do-
skonałego zjednoczenia z Najświętszą 
Matką. Widzimy to wyraźnie na przy-
kładzie świętych – tym głębiej wchodzili 
w zażyłość z Bogiem, im bardziej byli 
zjednoczeni z Najświętszą Matką.
 Nabożeństwem do Niepokalanego 
Serca Maryi mamy je wysławiać, a także 
leczyć swe serca. Bogarodzica ma nas 
pouczyć, jak i w jakim porządku mamy 
kochać dobra nas otaczające. A więc, że 
wszystko należy podporządkować Bogu, 
że On powinien mieć bezwzględnie 
pierwsze miejsce w sercach stworzeń, że 
wszelka miłość powinna być przepełnio-
na miłością Bożą. Wpatrzeni w piękno i 
harmonię, jaką posiada Niepokalane Serce 
Bożej Matki, będziemy powoli – za Jej 
wzorem i przy Jej macierzyńskiej pomocy 
– podobną harmonię wprowadzać do wła-
snego serca, a tym samym do własnego 
życia.

opr. Agnieszka Dobrowolska     

Uroczystość Niepokalanego 
Serca 
Maryi
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny − Msza św. w intencji Rodzin. 
Serdecznie zapraszamy.

2. Dziś nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 
17.00 będzie połączone z procesją eucharystyczną.

3. Przez całą Oktawę Bożego Ciała – do czwartku włącznie Msza Św. o godz. 18.00 
połączona z litanią do Najświętszego Serca Jezusowego i procesją eucharystyczną. W 
czwartek, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo dzieci od niemowląt 
do 6 roku życia.

4. W piątek, 7 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego oraz I Piątek mie-
siąca. Okazja do spowiedzi dla młodzieży i dorosłych podczas wszystkich Mszy Św. 
oraz w piątek od godz. 17.30. Spowiedź dla dzieci z klas III ze Szkoły Podstawowej 
nr 9 oraz tych, które odprawiają dziewięć I Piątków miesiąca w piątek od godz. 15.45. 
Msza Św. o godz. 16.30.

5. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace porządkowe i 
budowlane.

6. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Błoniach krakowskich w dniu 18 
sierpnia 2002 roku o godz. 10.00. Diecezja radomska organizuje zbiorowy wyjazd do 
Krakowa specjalnymi pociągami. Zapisy chętnych na pielgrzymkę koleją przyjmujemy 
w zakrystii i kancelarii do niedzieli, 9 czerwca włącznie.

7. Od przyszłej niedzieli, 9 czerwca, przez okres letni w niedziele i święta będzie Msza 
św. o godz. 20.00.

W 35. rocznicę urodzin Hanny,

w 25. rocznicę urodzin Joanny,

w 22. rocznicę urodzin Sylwii,

w 21. rocznicę urodzin Karola,

w 3. rocznicę urodzin Marty,

w 1. rocznicę urodzin Filipa,

w 35. rocznicę ślubu Sławomiry i Romana,

w 20. rocznicę ślubu Ewy i Zdzisława

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki 
Bożej i Darów Ducha Świętego na dalsze 
lata życia

życzy Redakcja

Ochrzczeni zostali:
Natalia Anna Śmietanka,
Anika Agnieszka Naporowska.

Związek małżeńska zawarli:
Marlena Gniadek i Krzysztof Słomka,
Elżbieta Mućka i Paweł Ofat,
Anita Bilska i Rafał Elżanowski,
Donata Polakowska i Arkadiusz Tkaczyk

HASŁA:
1. Dzień, w którym wspominamy zmarłych;
2. Czyni cuda;
3. Inna nazwa Mszy Świętej;
4. Niszczy przyjaźń z Bogiem;
5. Gromadzi lud Boży;
6. Jezus powiedział: „Moje owce słuchają głosu mego, a ja znam je”. 

Fragment pochodzi z Ewangelii…
7. Pierwszy papież;
8. Sakrament, który można otrzymać, wiążąc się z drugą osobą.

Hasło krzyżówkowe z nr 374 „Mojej Parafii” 
brzmi: MATKA BOŻA. Nagrody, które 
można odebrać w księgarni parafialnej wylo-
sowali: Zofia Stolarczyk i Bartłomiej Silczak. 
Gratulujemy!!!

2 czerwca 1979r. papież Jan Paweł II roz-
począł pierwszą pielgrzymkę w Polsce. 

8 czerwca 1951r. zmarł w Krakowie ks. 
Józef Winkowski, założyciel i pre-
zes  Związku Sodalicji Ma-
riańskiej dla uczniów szkół średnich w 
Polsce międzywojennej.

21 czerwca 1963r. kardynał Jan Montini, 
arcybiskup Mediolanu został wybrany 
papieżem i przybrał imię Pawła VI.

23 czerwca 1977r. kardynał Karol Wojtyła 
otrzymał doktorat honorowy Uniwersy-
tetu w Moguncji za prace w dziedzinie 
etyki, a zwłaszcza w obronie godności 
ludzkiej.

26 czerwca 1967r. arcybiskup metropolita 
krakowski Karol Wojtyła został miano-
wany kardynałem.

WA¯NE DATY

Krzyżówka


