9. Niedziela Zwykła
29 maja 2016
Rok III

Nr 22 (92)

Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 7,1–10/
Panie, powiedz tylko słowo...
Setnik wierzył w to, że Jezus potrafi uzdrowić jego sługę, nawet nie zbliżając się do chorego. Ufał także w Jego dobroć. Nie
wierzył natomiast, że jest godzien, by Jezus przyszedł do jego
domu. I Jezus rzeczywiście nie przyszedł do niego, ale nie dlatego, że nie był tego godzien, ale dlatego, że skoro jego wiara
była tak wielka, to odwiedziny w jego domu nie były już konieczne. Przez wiarę owego setnika Jezus już był w jego domu.
Centurion nie zobaczył jeszcze żadnego znaku ani nie widział
Jezusa na własne oczy. Uwierzył, że Jego słowo jest żywe i skuteczne również pod Jego nieobecność i dał tej wierze wyraz
w zadziwiający sposób.
Jezus nie pozostawił bez nagrody owego pogańskiego oficera.
Zawstydził Żydów stawiając im za wzór jego wiarę i zapowiedział, że każdy, kto podobnie jak on zaufa słowom i czynom
Nauczyciela, znajdzie się w królestwie niebieskim. Tak wielka
pochwała nie była jedyną nagrodą, jaką otrzymał setnik. Jego

sługa odzyskał zdrowie, a jego
wiara, bojaźń Boża, szacunek
dla wyznawców innych religii,
współczucie chorym – wszystko to zostało opisane w ewangeliach.
Do dziś podczas każdej Liturgii
Eucharystycznej powtarzamy
jego pełne pokory słowa uznając swoją małość bezpośrednio przed przyjęciem Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.
Tylko wiara w Niego może przyczynić się do otrzymania cudu
uzdrowienia – duchowego i fizycznego. Wiara, która staje się
osobowym przylgnięciem do Boga, mobilizuje do czynnej miłości i motywuje do podejmowania gorliwej i odpowiedzialnej
służby. A „służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia” (KKK 1816).
Na podstawie: „Deon” i „Teologia”

S e rc e M i ł o s i e r n e g o

jej coraz bardziej poznać, jak
wielka jest Jego miłość do ludzi, jak bardzo nią rozpalone
jest Jego Serce: Moje Boskie
Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może
utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych
w moim łonie. Ono pragnie
je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi
swoimi skarbami. Małgorzata
starała się propagować nabożeństwo do Serca Jezusa. Jednak Kościół uznał je dopiero
w 1765 r. (co ciekawe, po interwencji polskiego episkopatu).

Nie wiem, jak Wy, drodzy Czytelnicy, ale ja miałam poważny problem z nabożeństwami czerwcowymi. Pomysł, żeby wychwalać
czyjeś serce wydawał mi się kompletnie abstrakcyjny. O wiele
bardziej przemawiał do mnie kult Miłosierdzia Bożego. Jednak jakiś czas temu to właśnie s. Faustyna pomogła mi znaleźć głęboki
sens Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.
Najpierw Małgorzata
Zacznijmy jednak od początku, czyli historii świętej, która najbardziej przyczyniła się do rozpowszechniania kultu Serca Pana
Jezusa. To Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690). Przyszła na
świat w bogatej i szanowanej rodzinie, jako piąte z kolei dziecko. Od najmłodszych lat doświadczała szczególnych natchnień
Bożych. Pod ich wpływem,
jako kilkuletnia dziewczynka,
złożyła ślub czystości. Niestety,
szybko straciła ojca, a następnie, po krótkim pobycie u sióstr
zakonnych, została oddana na
wychowanie surowym krewnym. Posuwali się nawet do
tego, że zabraniali jej chodzić
do kościoła i utrudniali modlitwę. Właśnie wtedy rozkwitła
relacja Małgorzaty z Jezusem.
On sam kierował jej życiem
duchowym poprzez natchnienia i objawienia. Po wielu trudnościach Małgorzacie udało się
wstąpić do zgromadzenia sióstr
wizytek. Tam też Jezus dawał

Serce kontra miłosierdzie?

To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie
dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach – oznajmił
Jezus św. Małgorzacie. Podobne słowa usłyszała św. Faustyna:
Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego. Te dwa zdania budziły we mnie
niepokój, jakby była jakaś konkurencja między kultem Serca Jezusa a kultem Miłosierdzia. A przecież chodzi o to samo! Słowo
„miłosierdzie” (misericordia) kryje w sobie słowo „serce” (cor).
Siostra Faustyna często wspomina w „Dzienniczku” o Sercu Jezusa. Chce z Nim pozostawać w szczególnej relacji; jedno z jej
postanowień brzmi: Starać się o zacisze dla Serca Jezusowego
we własnym wnętrzu. Pragnie Jego bliskości i intymności: Jezu,
Ty wiesz, jak gorąco pragnę się ukryć, aby mnie nikt nie znał,
dokończenie na str. 4

OG ŁOSZENI A PAR AF I ALNE
PONIEDZIAŁEK 30.05
06:30 + Zmarli z rodziny Martinków
07:00 O obfitość Bożych łask i opiekę MB dla s. Joanny w dniu imienin
07:00 + Elżbieta i Józef Kita w 12. rocznicę śmierci
08:00 Natalia i Stanisław
18:30 + Czesław Jaroński – msza gregoriańska
18:30 +Józefa Mazurek – msza gregoriańska
18:30 + Zdzisław Tochowicz w 6. rocznicę śmierci

WTOREK 31.05
06:30 + Helena i Antonina
07:00 + Władysław Hajduk (od brata Edwarda z rodziną)
07:00 + Stanisław Grygierzec – o radość życia wiecznego
08:00 + Stanisław Sporysz oraz + Anna i Jan
18:30 + Małgorzata Skiba – 2. rocznica śmierci
18:30 + Ludwika Pieprzyk – 7. rocznica śmierci oraz mąż Kazimierz
18:30 +Tadeusz, Jerzy Wróblewscy, Aniela w dniu imienin

ŚRODA 01.06
06:30 + Maksymilian Bleński – pierwsza msza gregoriańska
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące, oczekujące pomocy
07:00 O zdrowie, dary Ducha Św. i potrzebne łaski oraz Boże
błogosławieństwo i opiekę MB dla Kim Grygierzec
07:00 + Stanisław Bombela – pierwsza msza gregoriańska
07:00 +Jan Ścibisz – 20. rocznica śmierci
08:00 + Stanisław i Stanisława
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK 02.06
06:30 + Stanisława, Stanisław, Mieczysław Chudzik, Emilia i Władysław Adamiak oraz Stanisław Skwirowski
07:00 + Stanisław Bombela – msza gregoriańska
08:00 + Maksymilian Bleński – msza gregoriańska
18:30 +Tadeusz Nowak
18:30 + Stanisława, Franciszek, Władysław i zmarli z rodziny Zaniewskich

PIĄTEK 03.06
06:30 O zdrowie i potrzebne łaski oraz Boże błogosławieństwo
i opiekę MB dla Agnieszki
06:30 + Dariusz Ciupek od rodziny Krawczyk
07:00 +Józefa i Władysław Skowron
08:00 Dziękczynna w 9. rocznicę ślubu Agnieszki i Łukasza
17:00 + Maksymilian Bleński – msza gregoriańska
18:30 + Stanisław Bombela – msza gregoriańska
18:30 + Władysław w 20. rocznicę śmierci
20:00 O Boże błogosł., potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Moniki

SOBOTA 04.06
06:30 + Maksymilian Bleński – msza gregoriańska
07:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Stanisławy
i Bolesława Repetowskich z okazji 50. rocznicy ślubu
08:00 + Eugenia i Józef, Antonina oraz + Anna, Stanisław i Stanisław
08:00 +Tadeusz Pazera w 11. rocznicę śmierci oraz + Jan i Janina Kapciak
08:00 + Wanda i Franciszek Bury, + Bożena Czerniawko, Stanisława
i Józef Biały, Jadwiga Gumińska
18:30 + Stanisław Bombela – msza gregoriańska

NIEDZIELA 05.06
06:30 + Kazimierz – 34. rocznica śmierci oraz Krystyna i Antonina Bereźniak
08:00 + Stanisław Bombela – msza gregoriańska
09:30 + Władysław Kawa w 1. rocznicę śmierci
09:30 + Genowefa Kościelniak (od siostry Karoliny Kolbusz)
10:00 + Danuta, Wacław i Irena
11:00 + Maksymilian Bleński – msza gregoriańska
11:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, dary Ducha Św. dla Pawła
Repetowskiego w 18. rocznicę urodzin
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Stanisław Topolski – 15. rocznica śmierci
17:00 + Henryk Bubula oraz Zofia i Jan Bubula
18:30 + Krzysztof Żarczyński w 1. rocznicę śmierci
20:30 Za Parafian

▪▪ Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych. Serdeczne życzenia składamy zwłaszcza
siostrze Joannie – zakrystiance, która jutro ma imieniny.
Życzymy Siostrze Bożej Opieki i pomocy Matki Najświętszej
w pracy dla naszej wspólnoty i w realizacji powołania zakonnego. Również najlepsze życzenia z okazji dzisiejszych imienin składamy p. Magdzie – organistce z dolnej kaplicy
Matki Bożej.
▪▪ Wczoraj nasz parafianin diakon Michał Misiuda przyjął
w Warszawie święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.
▪▪ Natomiast dzisiaj o godz. 12:30 ks. Michał Misiuda odprawi
w naszym kościele swoją Mszę św. Prymicyjną. Wcześniej
nastąpi uroczyste przejście Księdza Prymicjanta wraz z najbliższymi z domu do kościoła. Zapraszamy na tę wyjątkową
uroczystość wszystkich parafian, zwłaszcza że są to w naszej
wspólnocie pierwsze prymicje od 11 lat.
▪▪ Opiekunowie i dzieci z działającej w naszej parafii Świetlicy
„Przystań” prowadzą dziś po Mszach św. zbiórkę do puszek
na wyjazd wakacyjny. Dziękujemy w ich imieniu za każdy gest
dobroci i wrażliwe serce.
▪▪ Róże Różańcowe zapraszają w poniedziałek na Mszę św.
o godz. 18:30, a po niej na zmianę tajemnic.
▪▪ We wtorek o godz. 18:00 ostatnia majówka, natomiast od środy
Nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które odprawiać będziemy codziennie o godz. 18:00.
▪▪ Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci, na codzienną procesję o godz. 18:00 przed Mszą św. wieczorną w ramach Oktawy Bożego Ciała. Zakończenie Oktawy nastąpi w czwartek.
▪▪ W piątek z okazji Uroczystości Najświętszego Serca
Pana Jezusa również zapraszamy do udziału w procesji
o godz. 18:00. Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
▪▪ W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota
miesiąca. W piątek spowiadamy od godz. 16:30. Msza św. dla
dzieci będzie o godz. 17:00, a dla młodzieży o 20:00 w kaplicy
Matki Bożej. W sobotę o godz. 11:00 Msza św. dla osób starszych i chorych, a po niej spotkanie w sali pod plebanią. O 17:15
zapraszamy na pierwszosobotnie nabożeństwo różańcowe.
▪▪ W niedzielę za tydzień, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do puszek
na działalność kuchni św. Jadwigi.
▪▪ Zapraszamy dziś na IV Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się o godz. 10:00 na Placu Matejki, a zakończy piknikiem
rodzinnym w Ogrodzie Jordanowskim. Szczegóły na plakacie
przy wyjściu z kościoła.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
30.5 PONIEDZIAŁEK 2.6 CZWARTEK
2 P 1,1–7; Ps 91;
2 Tym 2,8–15; Ps 25; Mk 12,28b–34
Mk 12,1–12
3.6 PIĄTEK
Uroczystość Najświętszego
31.5 WTOREK
Święto Nawiedzenia Serca Pana Jezusa
Ez 34,11–16; Ps 23;
NMP
So 3,14–18; Iz 12;
Rz 5,5–11; Łk 15,3–7
Łk 1,39–56
4.6 SOBOTA
1.6 ŚRODA
św. Justyna, męczennika
2 Tm 1,1–3.6–12;
Ps 123; Mk 12,18–27

Niepokalanego Serca NMP
Iz 61,9–11; 1 Sm 2; Łk 2,41–51

5.6 NIEDZIELA
1 Krl 17,17–24; Ps 30; Ga 1,11–19;
Łk 7,11–17

Siostrze Joannie z okazji imienin
bukiet najserdeczniejszych życzeń:
obfitości łask Bożych,
opieki Matki Najświętszej, zdrowia
i wielu natchnień Ducha Świętego w pracy
nad przyozdabianiem naszego kościoła,
a także dużo sił – prosto z Nieba –
w realizacji powołania
i posłudze zakrystianki
przesyłają
wdzięczni Parafianie

Posługa w cieniu
Niedziela, Msza święta wieczorna. W kościele trwa nabożeństwo, w zakrystii zaś praca nie ustaje. W głębi
pomieszczenia rozłożona deska do prasowania z poskładanym równiutko obrusem, na szafkach hostie ułożone w rzędzie, ktoś raz po raz otwiera kolejne drzwi,
układając kolejne naczynia i księgi w wielkich szafach
z ciemnego drewna.
Siostra Joanna z trudem znajduje minutę lub dwie, by usiąść
przy mnie i opowiedzieć kilka słów o swojej posłudze, którą od
5 lat pełni w naszej parafii.
Często można usłyszeć o posłudze sióstr zakonnych w szkołach, hospicjach czy na misjach. Rzadko jednak dostrzega się
codzienną pracę, którą wykonują w parafiach. Do takich posług
należy niewątpliwie praca zakrystianki. Jej posługa i praca są
zawsze w cieniu, na drugim planie. Tę posługę można porównać
do bycia i pracy naszych mam w domu: doceniamy je, gdy ich
zabraknie, bo tak wydaje się nam, że nic nie robią. W naszej
parafii posługę zakrystianki pełni od 5 lat s. Joanna Mojeścik.

To dla mnie wielki zaszczyt pracować właśnie w zakrystii, być na co
dzień najbliżej Pana Jezusa. Jest to wielki dar, ale i trudne wyzwanie
– oprócz pracy w kościele trzeba również dbać o życie we wspólnocie zakonnej, czyli wykonywać codzienne domowe obowiązki (np.
zakupy, gotowanie, porządki, spotkania formacyjne i oczywiście
wspólne modlitwy) oraz troszczyć się o osobistą modlitwę.
Posługa sióstr zakrystianek w każdym kościele jest inna. Inaczej wygląda również zakres obowiązków, za inne rzeczy siostry
są odpowiedzialne. Do głównych moich zadań należy:

▪▪troska

o porządek i czystość w kościele, zakrystii i dolnej
kaplicy, koordynacja pracy zespołu sprzątającego;
▪▪dokonywanie zakupów środków czystości, paramentów liturgicznych i innych przedmiotów potrzebnych do sprawnego
funkcjonowania kościoła (np. hostie, komunikanty, oliwa do
świec, świece itp.);
▪▪koordynacja sprzedaży prasy katolickiej;

▪▪wykonywanie dekoracji okolicznościowych w kościele;
▪▪troska o wystrój kościoła, kwiaty oraz bieliznę kielichową
i szaty liturgiczne;

▪▪odpowiedzialność za gabloty informacyjne;
▪▪otwieranie i zamykanie kościoła oraz inne
powierzone przez Księdza Proboszcza.

doraźne zadania

Mój dzień zaczynam bardzo wcześnie od porannej modlitwy. Następnie otwieram kościół dla wiernych o godz. 6.00, potem przygotowuję ołtarz do Mszy św., a w zakrystii szaty liturgiczne dla
księży. Wraz z siostrami uczestniczę we Mszy św.
Zakres moich obowiązków w zakrystii zależy od dnia tygodnia, np.
w poniedziałki jest sprzątanie kościoła, w piątki skoro świt jeżdżę
na giełdę po kwiaty, a w ciągu dnia je układam, pranie i prasowanie najczęściej robię w środę i czwartek. Wtorek jest moim dniem
wolnym i mogę odpocząć oraz zregenerować siły, w tym dniu zastępują mnie w zakrystii siostry. Najdłuższymi dniami dla mnie są
niedziele i święta, gdyż bardzo wcześnie zaczynam swą posługę
i dość późno ją kończę.
Powołanie do życia zakonnego nigdy nie jest łatwe. Czasem trzeba się wyrzec własnych ambicji na rzecz posłuszeństwa i służby
innym. I choć czasem przychodzą ciężkie chwile, to trzeba sobie
uświadomić, dla Kogo pracujemy.
Msza św. się kończy, Siostra wraca do pracy, a jej czarny welon
znika w drzwiach… A zatem, gdy kolejnym razem otworzymy drzwi
kościoła, zastanówmy się, ile pracy skrywa się za czystą posadzką,
wyprasowanym obrusem na ołtarzu, świeżymi kwiatami, zapalonymi świecami, dekoracją przypominającą jakieś wydarzenie czy
wyłożonym biuletynem, który każdy z nas może zabrać do domu…
Za tym wszystkim stoi jedna osoba – Siostra Joanna.
Z pomocą przychodzi Jej ekipa sprzątająca, służba liturgiczna,
współsiostry i inni ludzie dobrej woli, ale to Ona pierwsza zapala
światło w kościele i ostatnia je gasi. By służyć Bogu i ludziom,
których Bóg postawił na Jej drodze.
Z Siostrą Joanną Mojeścik rozmawiała Magdalena Czarnota

S erc e Miłosier nego
dokończenie ze str. 1

tylko Twoje najsłodsze Serce. Doświadcza szczególnych łask:
O, czy mogę choć trochę wyrazić, co dusza moja przeżywa przy Sercu niepojętego majestatu. W „Dzienniczku” słowa „Serce Jezusa” występują niezliczoną ilość razy, również
w kontekście Bożego miłosierdzia: O dusze wątpiące, uchylę
wam zasłony nieba, aby was przekonać o dobroci Boga, byście już więcej nie raniły niedowierzaniem najsłodszego Serca Jezusa. Bóg jest Miłością i Miłosierdziem.
Jak u mamy
Być miłosiernym to znaczy nosić kogoś blisko serca, wziąć go
niejako pod swoje serce (ks. Krzysztof Grzywocz). Właśnie
pod sercem matka nosi swoje nienarodzone dzieciątko. Również niemowlę wręcz domaga się częstego przebywania przy
sercu kochającej je matki i ojca. Ta miłość jest bezwarunkowa.
Nikt nie rozlicza maleństwa z „bycia grzecznym”. Niemowlę się
kocha, bez względu na to, jak głośno płacze, ile razy budzi się
w nocy, w jakim tempie się rozwija. Ta miłość jest miłością
miłosierną; ofiarną, współczującą, nie liczącą na wzajemność.
Takie doświadczenia pozwalają przekazywać tę miłość dalej,
w późniejszym życiu.
Miłość na start
Jezus Chrystus zaprasza nas, byśmy przytulili się do Jego Serca. Możemy się w Nim ukryć, możemy w Nim znaleźć ucieczkę
i pocieszenie. Jezus przyjmuje nas jak małe dzieci – nie skupia się na lustrowaniu naszego sumienia, wyszukiwaniu win,
piętnowaniu niedoskonałości. Tak, kiedyś stanie się naszym
Mistrzem, będzie prowadził, wymagał, stawiał wyzwania. Nie
znajdziemy jednak sił, by sprostać temu zadaniu sami z siebie.
Pierwsza jest zawsze miłość, czyli więź. Ona otwiera na przyjęcie nauki, czyli prawdy. Kto ma wątpliwości w wierze lub trudność w zachowywaniu prawd moralnych, ten ostatecznie ma
trudność z miłością do Boga. (…) Miłość jest warunkiem poznania Boga, przyjęcia Jego nauczania (ks. Tomasz Jaklewicz).
Czy chcesz?
Nabożeństwa czerwcowe są zaproszeniem, by spojrzeć na
chrześcijaństwo jakby „od drugiej strony”. Jesteśmy przyzwyczajeni do rad i nakazów, by spełniać surowe wymogi moralne,
w przekonaniu, że one są drogą do pełni relacji z Bogiem.
Tymczasem Jezus najpierw chce nas obdarzyć pełnią swojej
miłości, zanim wyruszymy z Nim drogami wiary. Czy przyjmiemy to zaproszenie? Czy pozwolimy się przytulić do Jego Serca?
M.O.
W artykule wykorzystano:
▪▪życiorys św. Małgorzaty Alacoque ze strony
www.voxdomini.com.pl
▪▪fragmenty Dzienniczka św. s. Faustyny,
▪▪fragmenty referatu ks. Krzysztofa Grzywocza Przesłonięte
światło. Duchowość a depresja.
▪▪fragment artykułu ks. Tomasza Jaklewicza zamieszczonego
w Gościu Niedzielnym (nr 20/2016)
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„Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5,13-14)
Na IX Międzynarodowe, a XVII z kolei,
Światowe Dni Młodzieży młodzi musieli
poczekać 2 lata (licząc od ŚDM w Rzymie). W 2002 r. w Kanadzie, a dokładniej w Toronto, papież Jan Paweł II
spotkał się z młodzieżą z całego świata, by wyjaśnić jej głębię ewangelicznych błogosławieństw.
przypomina, że jedną z zasadniczych funkcji
soli jest przyprawianie, dodanie smaku pożywieniu. Ma to nam
przypominać, że przez chrzest cała nasza istota została głęboko
przemieniona, ponieważ została „przyprawiona” nowym życiem
pochodzącym od Chrystusa (por. Rz 6,4). Solą, dzięki której tożsamość chrześcijańska nie traci swojej natury, nawet w środowisku
skrajnie świeckim, jest łaska chrztu, która nas odrodziła, czyniąc
nas żyjącymi w Chrystusie i zdolnymi do odpowiedzi na Jego wezwanie, by „ofiarować [nasze] ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną” (Rz 12,1). Przez długi czas używano soli także do konserwowania żywności. Jako sól ziemi młodzi są wezwani, by zachować wiarę, którą otrzymali i by nienaruszoną przekazać innym.
Drugim symbolem wykorzystanym w katechezie było światło.
Jan Paweł II napisał, że kiedy światło zmniejsza się czy znika, nie jest się w stanie rozróżnić otaczającej rzeczywistości.
W sercu nocy człowiek się boi i czuje się niepewnie, i wtedy niecierpliwie oczekuje nadejścia światła zorzy. Papież uświadamiał
młodym, że mają stać się stróżami poranka (por. Iz 21,11-12)
zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały!
Spotkanie Ojciec Święty zakończył słowami: „Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć
tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje życie! Nie jesteśmy sumą
naszych słabości i błędów; jesteśmy
sumą miłości Ojca do nas i naszej realnej zdolności stania się obrazem Jego
Syna”.
Były to ostatnie Międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża
Jana Pawła II.
B.W.

