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Św. Jan XXIII – papież uśmiechu i dobroci.
Od soboru oczekiwał zdmuchnięcia "imperialnego pyłu, który zgromadził się na
tronie św. Piotra od czasów Konstantyna". "Jestem ubrany jak perski satrapa" - żalił
się. Nie cierpiał noszenia go w sedia gestatoria / przenośny tron /("to najbardziej
niewygodny fotel, jaki znam") i towarzyszących mu olbrzymich wachlarzy
zapożyczonych z dworu faraonów. "Ma rację nasz Józek, gdy mówi swemu bratu papieżowi, że jest więźniem luksusu" - wzdychał w obecności rodziny. Pytany, co
chciałby robić, gdy już skończy się sobór, Jan XXIII odparł rozmarzony: "Przez cały
dzień pracować w polu razem z mymi braćmi". W 1978 r., za czasów pontyfikatu Jana
Pawła II, sedia gestatoria została zastąpiona przez papamobile.
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Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami
był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi
ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię
was sierotami: Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we
Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu
siebie".
Miłość naszego Pana do uczniów zdumiewa rozmiarem troski. Jego słowa niosą
pociechę i zapewnienie o wypełnieniu ich opuszczonych serc Pocieszycielem, Duchem
Świętym. Niedługi będzie czas ich opuszczenia. Ci, którzy zaufali Panu, nigdy nie
czują się sierotami. Nigdy nie doznają osamotnienia. Nie zostawił ich sierotami,
ponieważ oni nie „osierocili” Jego przykazań. Uczniowie ukochali przykazania Jezusa
i strzegli ich jak największego skarbu serca! Dla tego, kto nie „osierocił”
najtrudniejszych i najsurowszych przykazań Boga, Zbawca ma najsłodsze pocieszenie
i najczulszą miłość.
Jak zrozumieć słowa: „Nie zostawię was sierotami”? Sierota to ktoś opuszczony,
zaniedbany, pozbawiony czegoś lub kogoś, ubogi, doznający braków. Osierocenie – to
najtrafniejsze określenie egzystencjalnej pustki człowieka współczesnego. Większość
ludzi w cywilizacji zachodniej żyje w strachu, nieufności, w samotności, a im
wyraźniejsze staje się ich oblicze ateizmu – porzucenia Boga – tym częstsze stają się
rozwody i porzucenia własnych dzieci. Im bardziej opustoszałe są świątynie
chrześcijańskie, tym bardziej pusto się robi w domach Europejczyków. Brakuje
czułości i wierności między ludźmi, ponieważ zaczęliśmy dyskutować o tym, czy Bóg
umarł, czy nigdy Go nie było. W Europie pojawia się coraz więcej domów dziecka
wypełnionych po brzegi sierotami, ponieważ Bóg został przez nas odsunięty jak
niepotrzebne dziecko. Europa choruje na chrystoalergię i jest czymś poprawnym w
oczach wielu europejskich parlamentarzystów być homoseksualistą albo aborcjonistą,
ale koniecznie trzeba być obrońcą wyrzuconych psów i użalać się nad zwierzętami
futerkowymi. Zamiast słuchać dogmatów Kościoła, trzeba słuchać dyktatorów mody.
Jeszcze pół wieku temu tematem tabu był seks, teraz tabu stało się chrześcijaństwo, a
rolę inkwizytora przejął Parlament Europejski.
Chrystus nie zostawi sierotami tych, którzy nie osierocą Jego przykazań, nawet jeśli
będą one nie tylko niemodne, ale i zakazane. Granice moralności stworzył Bóg. Jeśli je
znosimy, skazujemy się na moralne tsunami. Granicą są przykazania. Kiedy zniesione
zostaną granice moralne, nic nie zatrzyma granic natury. Jezus mówi więc i do Ciebie:
Strzeż przykazań, strzeż granic moralności, i brzmi to tak, jakby Ci powiedział:
„Strzeż granic ziemi i oceanu!”.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po Mszy św.
o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach.
2. Zapraszam w najbliższy piątek, tj. 30 maja na kolejne spotkanie Kursu Przedmałż.
3. Informuję, że 13 czerwca br. planowana jest pielgrzymka do Lichenia.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Karolinę Owczarską i Zuzannę Czyżykowską - niech Bóg prowadzi je przez życie
drogą wiary, prawdy i miłości.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Tomasz Wojtyś, kaw z par. tutejszej i Marta Smuga, panna z par. Brzeziny;
Piotr Kuta i Sylwia Rębalska, oboje z par. tutejszej.
UŚMIECHNIJ SIĘ

W restauracji:
- Kelner, to wino, które pan podał, jest niewiele warte!
- Myli się pan. Oto rachunek.
/Cd./ Święty Jan XXIII - Dobry Papież Jan
Jan XXIII niemal przez całe swoje życie pisał dziennik duchowy – zaczął go tworzyć
mając 14 lat, przerwał natomiast na kilka miesięcy przed śmiercią. W dzienniku tym
Jan XXIII umieścił m.in. tekst, nazwany przez potomnych "Dekalogiem Jana XXIII":
1. TYLKO DZISIAJ postaram się żyć wyłącznie dniem dzisiejszym, nie chcąc
rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów mego życia.
2. TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o moją postawę: być uprzejmym,
nikogo nie krytykować ani tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym
sobą.
3. TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony, aby być
szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz.
4. TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności, i nie będę domagał się, by to one
dostosowały się do moich planów.
5. TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 min. na dobrą lekturę, pamiętając,
że jak pokarm potrzebny jest do życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest dla
duszy.
6. TYLKO DZISIAJ uczynię coś dobrego i nikomu o tym nie powiem.
7. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedną z tych rzeczy, których czynić nie
lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt się o
tym nie dowiedział.
8. TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie wypełnię go
dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nieszczęść: POŚPIECHU I
NIEZDECYDOWANIA.
9. TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczności mówiły co
innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na
świecie nie było.
10. TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się radować
pięknem i wierzyć w dobroć.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 26. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 25;
+Jadwigę Sołtysiak.
WTOREK 27. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 26.
ŚRODA 28. 05. 2014

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Czesława z racji 60 rocz. urodzin.
Za + Andrzeja Pawlaka – greg. 26;
+Katarzynę Więckowską i Stanisławę Bogusławską;
+Mariannę Pecyna w 18 rocz. śmierci oraz Wiktorię, Jana i Stanisława
Szymańskich oraz cr. Pecynów;
+Józefę i Władysława Kacprzaków oraz Helenę Gwiazdowicz;
+Michalinę Bernat /int. od rodziny Skonecznych/.
CZWARTEK 29. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 28.
PIĄTEK 30. 05. 2014

18.00 Za + Andrzeja Pawlaka – greg. 29.
SOBOTA 31. 05. 2014

15.00 O Boże błogosławieństwo dla Izabeli Walaszczyk.
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 30 /ostatnia/;
+Anetę Sputowską w 15 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 01. 06. 2014

9.00 Za +Helenę, Władysława i Stanisława Olczaków oraz cr. Olczaków i Kolbusów;
+Jana Niedźwieckiego w 21 rocz. śmierci, cr. Bieńkowskich, Woźniaków
i Wilków oraz dziadków Góralów;
+Czesława Golenia, Jana Boneckiego oraz rodziców Goleniów i Boneckich;
+Józefę Kowalczyk /int. od syna Edwarda z rodziną/;
+Mariannę i Stanisława Sawickich oraz Janinę i Antoniego Skorupińskich;
+Stefanię, Michała i Stanisława Pałągiewiczów oraz Mariannę Szurmańską;
+Kazimierza Grzelkę /int. od siostry Heleny z rodziną/;
+Henrykę Kwiatkowską /int. od żołnierzy i pracowników VII Dywizjonu
Lotniczego/;
+Annę Skoneczną /int. od wnuczki Doroty z rodziną/;
+Andrzeja Pawlaka w 1 rocz. śmierci;
+Juliannę, Jana i Władysława Włodarczyków oraz Mariannę, Józefa
i Mariana Wójciaków;
+Franciszkę w 4 rocz. śmierci, Czeslawa w 26 rocz. śmierci Dulembów
i ich rodziców;
+Stefana Szadkowskiego;
+Emilię Szczur i Zbigniewa Kamińskiego;
+Jana Golenia – greg.1.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Lidii i Andrzeja z racji 25 rocz. ślubu
i ich dzieci.
18.00 Za +Janinę i Waclawa Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską oraz
Józefę, Jana i Stanisława Trębacz.

