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Nie zatrzymuj siê
ale pewnie swoj¹ drog¹ idŸ.
Wszêdzie gdzie przechodzisz
pozostawiaj ludziom uœmiech swój.
Nigdy ju¿ nie zostaniesz sam...
Gen Rosso

Jeœli zostaliœmy ochrzczeni jako niemowlêta, to podczas ceremonii chrztu
œwiêtego potrafiliœmy jedynie p³akaæ. Jednak kiedy ty p³aka³eœ, Bóg czyni³ o wiele
wiêcej. On przyjmowa³ ciê za swoje dziecko. Otwiera³ ci bramy nieba. Nape³nia³ ciê
„wszelkim b³ogos³awieñstwem duchowym” (Ef 1,3). A co najwa¿niejsze, zdj¹³
z ciebie zmazê grzechu pierworodnego.
Przed wiekami Pawe³ pisa³ o grzechu pierworodnym: „Przez jednego cz³owieka
grzech wszed³ na œwiat, a przez grzech œmieræ” (Rz 5,12). Powiedzia³ równie¿:
„Przez niepos³uszeñstwo jednego wszyscy stali siê grzesznikami” (Rz 5,19).
Grzech poci¹gn¹³ wiêc za sob¹ œmieræ – œmieræ duchow¹ – i ¿eby naprawiæ ten
stan rzeczy, musimy, jak mówi Jezus, „narodziæ siê powtórnie” lub „narodziæ siê
z wody i Ducha Œwiêtego”.
Narodzenie z wody i Ducha dokonuje siê na chrzcie œwiêtym. Woda chrztu
obmy³a ciê z grzechu pierworodnego, obdarzaj¹c ca³kowicie nowym ¿yciem.
Narodzi³eœ siê na nowo. Jednak to nowe ¿ycie zosta³o ci dane w postaci
maleñkiego ziarenka wymagaj¹cego pielêgnacji. Dary otrzymane na chrzcie
œwiêtym wzrastaj¹ w miarê naszego wzrastania. Ziarno ma szansê rozwoju, gdy
jest podlewane i nawo¿one. Potrzebuje jednak równie¿ s³oñca. Takim duchowym
s³oñcem jest dla nas Duch Œwiêty. To On przekazuje nam œwiat³o i ciep³o Bo¿ej
mi³oœci. To On otwiera nas na dobr¹ nowinê o mi³oœci Jezusa, o jego œmierci
za nas i o drodze, któr¹ chce nas prowadziæ.
Rozpoczynaj¹ siê wakacje. Niech bêdzie to czas kroczenia
po œcie¿kach wiary. Niech wzrasta w nas i owocuje ziarno
Bo¿ej mi³oœci. I pamiêtajmy, ¿e w ka¿dych okolicznoœciach
mamy œwiadczyæ, ¿e nale¿ymy do Boga.
Na czas wakacji zawieszamy wydawanie naszego
pisemka.
Niech Wam wszystkim Bóg B³ogos³awi!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 9, 51-62)
Gdy dope³nia³ siê czas wziêcia Jezusa z tego œwiata, postanowi³ udaæ siê
do Jerozolimy i wys³a³ przed sob¹ pos³añców. Ci wybrali siê w drogê i przyszli
do pewnego miasteczka samarytañskiego, by Mu przygotowaæ pobyt. Nie przyjêto
Go jednak, poniewa¿ zmierza³ do Jerozolimy. Widz¹c to, uczniowie Jakub i Jan
rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, ¿eby ogieñ spad³ z nieba i zniszczy³ ich?»
Lecz On odwróciwszy siê zabroni³ im. I udali siê do innego miasteczka. A gdy szli
drog¹, ktoœ powiedzia³ do Niego: «Pójdê za Tob¹, dok¹dkolwiek siê udasz». Jezus
mu odpowiedzia³: «Lisy maj¹ nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Cz³owieczy
nie ma miejsca, gdzie by g³owê móg³ wesprzeæ».
Do innego rzek³: «PójdŸ za Mn¹». Ten zaœ odpowiedzia³: «Panie, pozwól mi
najpierw pójœæ i pogrzebaæ mojego ojca». Odpar³ mu: «Zostaw umar³ym grzebanie
ich umar³ych, a ty idŸ i g³oœ królestwo Bo¿e».
Jeszcze inny rzek³: «Panie, chcê pójœæ za Tob¹, ale pozwól mi najpierw po¿egnaæ
siê z moimi w domu». Jezus mu odpowiedzia³: «Ktokolwiek przyk³ada rêkê
do p³uga, a wstecz siê ogl¹da, nie nadaje siê do królestwa Bo¿ego».
* * * * * * * * * * * *

ZOSTAW WSZYSTKO
Dzisiejsza Ewangelia i mocne s³owa Jezusa
to swoisty egzamin dla ka¿dego z nas – na ile wa¿ne jest
to, co mnie otacza, a na ile wa¿ny jest dla mnie BÓG?
I nie chodzi tu o nag³e porzucenie wszystkiego,
co posiadamy, co zdobyliœmy nasz¹ prac¹, wiedz¹,
zdolnoœciami. Chodzi o to, na ile, to wszystko, co mam,
przes³ania mi Boga i zawadza mi w drodze do Niego. Bo nie trzeba byæ absolutnym
biedakiem, by byæ blisko Pana – to, co jest wokó³ mnie i to, co mam, winno mnie
do Boga przybli¿aæ. I tylko tyle, a mo¿e a¿ tyle!!!
Pewien zacny proboszcz nieraz – s³usznie zreszt¹! – grzmia³ z ambony, i¿ ten,
kto w niedzielê nie ma czasu na Mszê œw. i spotkanie z Bogiem jest zwyczajnym
z³odziejem, kradn¹cym Panu czas, który do Niego nale¿y. Myœla³em, ¿e mo¿e to zbyt
mocne, ale po chwili doszed³em do wniosku, ¿e chyba to nie taka „trudna mowa”.
Tylko, czy ktoœ jej chce s³uchaæ?! Czy Pana Boga s³ychaæ zza komputera, telewizora,
komórki; zza wrzaskliwych reklam, zza pe³nych sklepowych pó³ek?
Ktoœ powie – „Boga mo¿na znaleŸæ wszêdzie”. Ale czy staæ mnie, aby na serio
potraktowaæ Jego wezwanie: „zostaw wszystko”? Wtedy bowiem okaza³oby siê, gdzie
On jest naprawdê, a gdzie tylko mi siê wydawa³o, ¿e Go znalaz³em.
Bo owszem, On jest wszêdzie i we wszystkich – ale przede wszystkim ma byæ
w moim sercu, w moim umyœle. I wtedy dopiero mogê iœæ œmia³o za Nim, bo iœæ
za Bogiem, to iœæ do przodu, przed siebie, a nie rozgl¹daæ siê na boki i za siebie.
Przedruk za „Dzieñ Pañski”

* * * * * * * * * * * *
Bóg nam towarzyszy, wzywa nas po imieniu, Bóg obiecuje nam potomstwo. Jest to
poniek¹d zabezpieczenie chrzeœcijanina. To nie jest zbieg okolicznoœci, ale powo³anie!
Powo³anie, które ka¿e nam iœæ naprzód. Bycie chrzeœcijaninem to wezwanie mi³oœci,
przyjaŸni, wezwanie, aby staæ siê dzieckiem Bo¿ym, bratem Jezusa, by staæ siê owocnym
w przekazywaniu tego wezwania innym; by staæ siê narzêdziami tego wezwania. Jest tak
wiele problemów, s¹ trudne chwile: Jezus prze¿y³ tak wiele z nich! Zawsze jednak z t¹
pewnoœci¹: "Pan mnie wezwa³. Pan jest ze mn¹. Pan mi obieca³.".
(papie¿ Franciszek)
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KATECHIZM dla ka¿dego…
1. Co znaczy, ¿e Bóg jest wszechmog¹cy?
Pismo Œwiête nazywa Boga "Panem dzielnym i potê¿nym" (Ps 24,8-10), jest On tym,
dla którego "nie ma nic niemo¿liwego" (£k 1,37). Jego wszechmoc jest powszechna,
tajemnicza. Bóg okazuje j¹ stwarzaj¹c œwiat z niczego i cz³owieka z mi³oœci, lecz przede
wszystkim we Wcieleniu i Zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji
i w przebaczeniu grzechów. Dlatego Koœció³ kieruje swoj¹ modlitwê do "wszechmog¹cego
i wiecznego Boga".
2. Dlaczego tak wa¿na jest prawda o stworzeniu: "Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo
i ziemiê" (Rdz 1,1)?
Poniewa¿ stworzenie jest podstaw¹ wszystkich zbawczych zamys³ów Boga; jest
œwiadectwem Jego wszechmocnej mi³oœci i m¹droœci; jest pierwszym krokiem w stronê
urzeczywistnienia Przymierza Jedynego Boga z Jego ludem; jest pocz¹tkiem historii
zbawienia, osi¹gaj¹cej punkt kulminacyjny w Chrystusie; jest odpowiedzi¹ wiary
chrzeœcijañskiej na podstawowe pytania, jakie stawiaj¹ sobie ludzie odnoœnie do pocz¹tku
i celu naszego ¿ycia. 279-289; 315.
3. Dlaczego stworzony zosta³ œwiat?
Œwiat zosta³ stworzony dla chwa³y Bo¿ej; Bóg chcia³ w ten sposób ukazaæ sw¹ mi³oœæ,
dobroæ i piêkno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, sta³ siê
"wszystkim we wszystkich" (1Kor 15,28) dla swojej chwa³y i naszej szczêœliwoœci.
Albowiem chwa³¹ Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy, a ¿yciem cz³owieka jest ogl¹danie Boga
(œw. Ireneusz).
4. W jaki sposób Bóg stworzy³ œwiat?
Bóg stworzy³ wszechœwiat w sposób wolny, wed³ug swojej m¹droœci i z mi³oœci. Œwiat nie
powsta³ w wyniku jakiejœ koniecznoœci, œlepego przeznaczenia czy przypadku. Bóg
stworzy³ "z niczego" (ex nihilo: 2Mch 7,28) œwiat uporz¹dkowany i dobry, który przewy¿sza
w sposób nieskoñczony. Bóg zachowuje i podtrzymuje stworzenie w istnieniu, pozwala mu
dzia³aæ i prowadzi je do jego celu przez swojego Syna i Ducha Œwiêtego. 295-301; 317-320
5. Co oznacza Opatrznoœæ Bo¿a?
Opatrznoœæ Bo¿a oznacza zrz¹dzenia, przez które Bóg z mi³oœci¹ i m¹droœci¹ prowadzi
stworzenia do ich ostatecznej doskona³oœci, któr¹ maj¹ osi¹gn¹æ. Bóg jest niezale¿nym
W³adc¹ swego zamys³u. W jego realizacji pos³uguje siê jednak równie¿ wspó³udzia³em
stworzeñ. Jednoczeœnie daje swoim stworzeniom godnoœæ samodzielnego dzia³ania, bycia
przyczynami wzajemnie dla siebie.
6. W jaki sposób cz³owiek mo¿e wspó³pracowaæ z Opatrznoœci¹ Bo¿¹?
Bóg daje cz³owiekowi mo¿liwoœæ i ¿¹da od niego, respektuj¹c jego wolnoœæ, aby przez
swoje dzia³ania, przez swoje modlitwy, tak¿e przez swoje cierpienia wspó³pracowa³ z Nim
w realizacji Jego zamys³u, pobudzaj¹c w sobie "chcenie i dzia³anie zgodnie z Jego wol¹"
(Flp 2,13)
7. Jeœli Bóg jest wszechmocny i troszczy siê o swoje stworzenia, dlaczego istnieje z³o?
Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie udziela dopiero ca³oœæ wiary
chrzeœcijañskiej. Bóg w ¿aden sposób, ani bezpoœrednio, ani poœrednio, nie jest przyczyn¹
z³a. On rozjaœnia tajemnicê z³a przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umar³
i zmartwychwsta³, by zwyciê¿yæ to przeogromne z³o moralne, którym jest grzech ludzi,
Ÿród³o wszelkiego innego z³a.
8. Dlaczego Bóg dopuszcza z³o?
Wiara daje nam pewnoœæ, ¿e Bóg nie dopuœci³by z³a, gdyby jednoczeœnie nie potrafi³
wyprowadziæ z niego dobra. Dokona³ tego w sposób cudowny w zwi¹zku ze œmierci¹
i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z najwiêkszego z³a moralnego, jakim by³o odrzucenie
i zabicie Syna Bo¿ego, Bóg wyprowadzi³ najwiêksze dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze
Odkupienie.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Koñczy siê czerwiec – miesi¹c naszej szczególnej modlitwy do Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa. Jednak nadal pamiêtajmy o powinnoœci wynagradzania Bo¿emu Sercu
za pope³niane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i mi³oœci.
2. W najbli¿sz¹ œrodê, 3 lipca, obchodzimy œwiêto kolejnego Aposto³a, Œwiêtego Tomasza,
który pokona³ niemoc w³asnej wiary i, jak g³osi tradycja, zaniós³ naukê Chrystusa
a¿ do Indii, gdzie zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹. Podczas Eucharystii bêdziemy modliæ siê
o wzrost Koœcio³a na ca³ej ziemi.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota
miesi¹ca. W czwartek dziêkujemy za dar Eucharystii i kap³añstwa, prosimy o nowe
i œwiête powo³ania do pracy w Pañskiej Winnicy, tak¿e z naszej wspólnoty parafialnej.
W pi¹tek pragniemy wype³niæ proœbê Pana Jezusa o modlitwê wynagradzaj¹c¹
za grzechy nasze i ca³ego œwiata. A w sobotê czcimy Matkê Najœwiêtsz¹ i powierzamy
Jej matczynej opiece ca³¹ nasz¹ codziennoœæ.
4. Jeszcze przed wakacyjnym wyjazdem warto skorzystaæ z sakramentu pokuty.
00
W naszym koœciele okazja do pierwszopi¹tkowej spowiedzi œwiêtej od godziny 17 .
Wszystkim wyje¿d¿aj¹cym ¿yczê, aby wakacje, urlop, obojêtnie gdzie spêdzany, by³
mi³ym wypoczynkiem, ale te¿ czasem pe³nym dobra i wzrostu duchowego.
5. W sobotê, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie B³ogos³awionej Marii Teresy
Ledóchowskiej, przypada œwiêto patronalne Apostolstwa Chorych. Nasz¹ modlitewn¹
pamiêci¹ obejmijmy równie¿ tych, którzy staraj¹ siê pomagaæ duchowo wszystkim
chorym, cierpi¹cym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.
Wasz Proboszcz
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