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Bo¿ej. Proœ Go, by objawi³ ci siebie samego i s³uchaj Jego 
g³osu w swoim sercu.

PrzychodŸmy do Niego z czystym i pokornym sercem, 
a doœwiadczymy Jego obecnoœci i wewnêtrznej 
przemiany. W ten sposób Pokarm z nieba nasyci nas, 
umocni i uzdrowi.

Oby Bóg b³ogos³awi³ nam i wszystkim, którzy 
przyjmuj¹ Chleb ̄ ycia.                ks. Dariusz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Rozum ludzki i logika, to wspania³e Bo¿e dary. Bez nich 

nie bylibyœmy w stanie prze¿yæ. Podobnie jak w przypadku wszystkich 
innych darów Bóg chce, abyœmy je rozwijali. 

Jednak pos³uguj¹c siê zdolnoœci¹ logicznego myœlenia, musimy 
pamiêtaæ, ¿e logika mo¿e ograniczaæ nasze widzenie œwiata. Bo przecie¿ 
wbrew ludzkiej logice jest wierzyæ, ¿e chleb i wino mog¹ zostaæ 
przemienione w Cia³o i Krew Chrystusa. Albo utrzymywaæ, 
¿e konsekrowana hostia, przechowywana w tabernakulum czy te¿ 
umieszczona w monstrancji i adorowana przez wiernych, pozostaje 
na sta³e przemieniona w Chrystusa.

Kiedy wiêc nawiedzasz Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, proœ Go, 
aby pozwoli³ Ci przekroczyæ tw¹ ludzk¹ logikê i wejœæ w logikê mi³oœci 

„Spójrzcie na Jezusa...
Zastanówcie siê, jak wiele ta mi³oœæ znaczy w obecnych czasach.
Czy wiem o tym?
Czy moje serce jest tak czyste, ¿e mogê tam ujrzeæ Jezusa?
Chc¹c u³atwiæ tobie i mnie ujrzenie siebie, Jezus sta³ siê Chlebem ¯ycia,
dziêki czemu mo¿emy otrzymaæ ¿ycie, ¿ycie w pokoju, ¿ycie w radoœci.
OdnajdŸcie Jezusa, a odnajdziecie pokój. Ka¿da chwila modlitwy, zw³aszcza 
przed Panem Bogiem w tabernakulum, daje nam niezaprzeczaln¹ korzyœæ.
Czas, jaki spêdzamy codziennie ws³uchuj¹c siê w Boga, to najcenniejsze 
chwile podczas ca³ego dnia.”

     B³. Matka Teresa z Kalkuty  
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Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II do dzieci pierwszokomunijnych
1. "Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie" - tak niegdyœ powiedzia³ Pan Jezus do Aposto³ów. 
To by³o wspania³e zaproszenie. Pan Jezus kocha³ dzieci i chcia³, aby by³y blisko Niego. Wiele razy 
b³ogos³awi³ im, a nawet stawia³ je starszym za wzór. Mówi³, ¿e Królestwo Bo¿e nale¿y do takich, którzy 
staj¹ siê podobni do tych najmniejszych. Oczywiœcie nie znaczy to, ¿e ludzie doroœli mieliby na nowo 
staæ siê dzieæmi, ale ¿e ich serca powinny byæ czyste, dobre i ufne, ¿e powinny byæ pe³ne mi³oœci. 
Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was Papie¿, aby i wam powiedzieæ w imieniu Pana Jezusa,
 ¿e On was kocha. Zapewne wiele razy wasi ksiê¿a katecheci i siostry katechetki mówili wam o tym. 
Chcê jednak jeszcze raz to powtórzyæ, abyœcie tê radosn¹ nowinê zapamiêta³y na ca³e ¿ycie. 
Pan Jezus was kocha! Pan Jezus mnie kocha! 
Nie tak dawno mog³yœcie siê o tym przekonaæ w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus 
przyszed³ do waszych serc. Przyjê³yœcie Go pod postaci¹ chleba w pierwszej Komunii œwiêtej. 
Co to znaczy, ¿e przyszed³ do waszych serc? ¯eby odpowiedzieæ na to pytanie, musimy na chwilê 
wróciæ do wieczernika. Tam, podczas Ostatniej Wieczerzy, tu¿ przed swoj¹ œmierci¹, Pan Jezus poda³ 
Aposto³om chleb i powiedzia³: "Bierzcie i jedzcie, to jest Cia³o moje". Tak samo da³ im wino, mówi¹c: 
"Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja". I wierzymy, ¿e choæ Aposto³owie czuli w ustach smak chleba i wina, 
prawdziwie spo¿ywali Cia³o i Krew Chrystusa. A to by³ znak Jego nieskoñczonej mi³oœci. Pan Jezus 
nas kocha! Pan Jezus was kocha! Kto bowiem kocha, jest gotów oddaæ ukochanej osobie wszystko, 
co ma najcenniejszego. Pan Jezus na tym œwiecie mia³ niewiele rzeczy, które móg³by ofiarowaæ 
Aposto³om. Jednak da³ im coœ najwiêkszego - da³ im samego siebie. Odt¹d, przyjmuj¹c ten 
najœwiêtszy Pokarm, mogli byæ stale z Panem Jezusem. On sam mieszka³ w ich sercach i nape³nia³ je 
œwiêtoœci¹. Oto, co znaczy, ¿e Pan Jezus przyszed³ do waszych serc. On jest w was, Jego mi³oœæ was 
nape³nia i sprawia, ¿e stajecie siê coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej œwiête. 
To jest wielka ³aska, ale te¿ wielkie zadanie. Aby Pan Jezus móg³ w nas zamieszkaæ, musimy staraæ 
siê, by nasze wnêtrze by³o zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest wiêc nastêpuj¹ce: zawsze 
kochaæ Pana Jezusa, mieæ dobre i czyste serce, i jak najczêœciej zapraszaæ, aby On przez Komuniê 
œwiêt¹ w was zamieszka³. I nigdy nie czyñcie tego, co jest z³e. To czasem mo¿e byæ trudne. 
Pamiêtajcie jednak, ¿e Pan Jezus was kocha i pragnie, abyœcie i wy kocha³y Go ze wszystkich si³. 
2. Dziœ razem z wami pragnê podziêkowaæ Chrystusowi za Jego nieskoñczon¹ mi³oœæ, któr¹ 
obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozosta³, abyœmy 
¿ycie mieli, i mieli je w obfitoœci. Dziêkujê równie¿ waszym katechetom, którzy przyprowadzili was 
do eucharystycznego Pana Jezusa, jak te¿ tym, którzy w ca³ej Polsce podejmuj¹ trud przekazywania 
wiary w szko³ach. Jest to zaszczytne, choæ wielokrotnie nie³atwe zadanie. Wymaga ono œwiadectwa 
wiary, nadziei i mi³oœci. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii; nadziei, która w perspektywie 
zbawienia nie przekreœla ¿adnego cz³owieka; mi³oœci, która nie waha siê dawaæ to, co najlepsze, 
nawet za cenê ofiary z siebie. Niech nie opuszcza was przekonanie, ¿e m³odzi ludzie - mimo, i¿ tego 
byæ mo¿e nie okazuj¹ - potrzebuj¹ i pragn¹ tego waszego œwiadectwa. Duch Œwiêty, który oœwieca 
i umacnia kolejne pokolenia aposto³ów Chrystusa, niech wspomaga równie¿ was - dzisiejsze zastêpy 
katechetów i katechetek w Polsce. 
Na koñcu pragnê te¿ skierowaæ s³owa wdziêcznoœci do rodziców - do was, tu obecnych i do wszystkich 
rodziców w Polsce. Przynosz¹c kiedyœ wasze dzieci do chrztu zobowi¹zywaliœcie siê do wychowania 
ich w wierze Koœcio³a i w mi³oœci do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przyst¹pi³y do Komunii 
œwiêtej s¹ znakiem, ¿e o tym zobowi¹zaniu pamiêtacie i szczerze staracie siê je wype³niaæ. Proszê 
was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzêdzie maj¹ prawo i obowi¹zek 
wychowywaæ swoje dzieci, zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, 
które mog¹ przekazaæ dzieciom i m³odzie¿y niezbêdn¹ wiedzê, ale nie s¹ w stanie daæ im œwiadectwa 
wiary, œwiadectwa rodzicielskiej troski i mi³oœci. Nie dajcie siê zwieœæ pokusie zapewniania potomstwu 
jak najlepszych warunków materialnych za cenê waszego czasu i uwagi, które s¹ mu potrzebne 
do wzrastania w "m¹droœci, w latach i w ³asce u Boga i u ludzi". Jeœli chcecie obroniæ wasze dzieci 
przed demoralizacj¹ i duchow¹ pustk¹, które proponuje œwiat przez ró¿ne œrodowiska, a nawet 
szkolne programy, otoczcie je ciep³em waszej rodzicielskiej mi³oœci i dajcie im przyk³ad 
chrzeœcijañskiego ¿ycia. 
Wasz¹ mi³oœæ, wysi³ki i troski zawierzam Najœwiêtszej Rodzinie i niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa 
bêdzie wam umocnieniem! 
3. Raz jeszcze obejmujê sercem dzieci tu obecne i wszystkie dzieci w naszym kraju, szczególnie te, 
które nios¹ ciê¿ar cierpienia i opuszczenia. 
Oddajê ho³d wszystkim rodzicom, którzy podejmuj¹ codzienny trud utrzymania i wychowania swego 
potomstwa. Duszpasterzom i wiernym ca³ej parafii dziêkujê za ¿yczliwoœæ, goœcinê i dar modlitwy. 

(Zakopane, 7.06.1997)
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Rodzice do dzieci  
Daliœmy wam ¿ycie, ale nie mo¿emy go prze¿yæ za was.
Mo¿emy was uczyæ, ale nie mo¿emy zmusiæ, byœcie siê nauczyli.
Mo¿emy daæ wam wskazówki, ale nie mo¿emy was prowadziæ.
Mo¿emy daæ wam swobodê, ale nie mo¿emy za ni¹ odpowiadaæ.
Mo¿emy prowadziæ was do koœcio³a, ale nie mo¿emy zmusiæ, byœcie wierzyli.
Mo¿emy was nauczyæ odró¿niaæ dobro i z³o, ale nie mo¿emy podejmowaæ za was 
decyzji.
Mo¿emy ofiarowaæ wam mi³oœæ, ale nie mo¿emy jej narzucaæ.
Mo¿emy was nauczyæ dzieliæ siê z innymi, ale nie mo¿emy uczyniæ was 
niesamolubnymi.
Mo¿emy nauczyæ was szacunku, ale nie mo¿emy zmusiæ was do honorowego 
zachowania.
Mo¿emy radziæ wam w sprawie przyjació³, ale nie mo¿emy wybraæ ich za was.
Mo¿emy was uœwiadomiæ, ale nie mo¿emy zmusiæ, byœcie siê dobrze prowadzili.
Mo¿emy mówiæ wam o piciu, ale nie mo¿emy za was mówiæ "nie".
Mo¿emy wskazaæ wam szczytne cele, ale nie mo¿emy ich za was osi¹gaæ.
Mo¿emy mówiæ wam o dobroci, ale nie mo¿emy zmusiæ was do mi³osierdzia.
Mo¿emy przestrzegaæ was przed grzechem, ale nie mo¿emy was zmusiæ do pójœcia 
drog¹ Bo¿¹.
Mo¿emy powiedzieæ wam, jak macie ¿yæ, ale nie mo¿emy daæ wam ¿ycia wiecznego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Dziœ grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pe³ni uczestniczy 

w Eucharystii czyli przystêpuj¹ do I Komunii Œw.. ¯yczê Wam, Kochane dzieci, 
abyœcie ci¹gle odkrywa³y tê niezwyk³¹ prawdê, ¿e Pan Jezus jest z Wami, 
i ¿e zawsze bêdzie, i jutro i pojutrze i do koñca Waszego ¿ycia. Obyœcie nigdy 
nie zw¹tpi³y w to, ¿e Jezus Was kocha i pragnie Waszego szczêœcia.

Rodzicom tych dzieci ¿yczê, by zawsze byli œwiadkami i przewodnikami wiary 
dla swoich dzieci. ¯yczê, byœcie nigdy nie zapomnieli, ani pod ¿adnym pozorem 
nie zwalniali siê z zaszczytnego obowi¹zku wspólnego kroczenia po œcie¿kach 
wiary. 

Proszê Was bardzo, budujcie swój domowy Koœció³, praktykuj¹c wspóln¹ 
modlitwê, uczestnicz¹c w ka¿d¹ niedzielê w Eucharystii. Tylko wtedy bêdziecie 
silni, a Wasze rodziny przenikniête bêd¹ Bo¿¹ mi³oœci¹.

Niech Wam Bóg b³ogos³awi! 
Wasz proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Rozstrzygniêcie „Konkursu z okazji Dnia Dziecka”

Poprawne odpowiedzi nades³a³y nastêpuj¹ce osoby:

1. Bartosz Jeleniewski,
2. Karol Chrzanowski,
3. Kamil Chrzanowski,
4. Przemek Piotrowski,

5. Ala Piotrowska,
6. Natalia Wiszowata,
7. Karol Oleksy.

Wymienione osoby prosimy o zg³oszenie siê do ks. proboszcza, aby odebraæ 
nagrody. Gratulacje!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00

*   *   *   *   *

1. Dzisiaj, w uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej, ze szczególn¹ czci¹ Koœció³ wypowiada 
modlitwê: „Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu…”. Warto te¿ zdaæ sobie sprawê,
¿e ile razy œwiadomie i pobo¿nie wykonujemy znak krzy¿a, modlitewnie wielbimy Trójcê 
Przenajœwiêtsz¹ – jednego Boga w trzech Osobach. 

2. W najbli¿szy czwartek, 23 czerwca, w liturgii bêdziemy celebrowaæ uroczystoœæ 
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e Cia³o. Z Chrystusem utajonym 
w Najœwiêtszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji. Bêdziemy 
dziêkowaæ Bogu za dar Eucharystii, bêdziemy prosiæ Chrystusa o b³ogos³awieñstwo i pokój 
dla Koœcio³a powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. 

3. Procesje eucharystyczne wokó³ naszego koœcio³a bêd¹ siê odbywa³y codziennie 
po Mszy œw. o godz. 18  przez ca³¹ tak zwan¹ oktawê Bo¿ego Cia³a. 

4. W ten sam dzieñ, 23 czerwca, obchodzimy Dzieñ Ojca. Naszymi modlitwami obejmujemy 
wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z mi³oœci¹ wype³niali swoje 
obowi¹zki w codziennych staraniach o w³asne rodziny.

5. A zaraz nastêpnego dnia, 24 czerwca, kolejna uroczystoœæ – Narodzenie œw. Jana 
Chrzciciela, który przygotowa³ drogê Jezusowi Chrystusowi. Wpatruj¹c siê we wzór 
œwiêtego Jana Chrzciciela, prosz¹c go o si³ê, kroczmy przez nasz¹ codziennoœæ w obecnoœci 
Boga!  

6. Zbli¿a siê koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, m³odzie¿y 
i rodzicom, ¿e ka¿de dzie³o, aby przynios³o dobre owoce, aby by³o dobrze zakoñczone, 
powinno byæ ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosiæ, ale i dziêkowaæ 
za otrzymane dobro, za prze¿yty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziêkczynienia 
w nadchodz¹cych dniach. Bêdziemy te¿ prosiæ o dobre prze¿ycie czasu wakacji. 
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