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IX IEDZIELA ZWYKŁA
rok C

To Boże Serce - ono jest otchłanią radości,
w której przepadają wszystkie nasze smutki.
Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze;
jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych,
jest wreszcie otchłanią miłości,
w której powinniśmy ukryć cała naszą nędzę.

Czytania z niedzieli
- 1 Krl 8, 41-43,
- Ps 117, 1-2,
- Ga 1, 1-2. 6-10,
- J 3, 16,
- Łk 7, 1-10.

(św. Małgorzata Maria Alacoque)

Kochać, wspierać, wymagać... cz. 2
Na wszelkie pytania, jak być dobrą matką
i dobrym ojcem, świat oferuje wiele szybkich
rozwiązań. Na dłuższą metę żadne z nich się nie
sprawdza, a wręcz przeciwnie — pogłębia domowe
dramaty. — Trzeba sobie powiedzieć, że bycie
rodzicem jest trudne. Dobrą matką nie staje się ktoś
z dnia na dzień; właściwie to proces, który się nie
kończy. Warto więc na początku ustalić, co jest
najpierw, a co potem. Jeśli ma się dzieci, to
powinnością jest zapewnić im bezpieczeństwo, opiekę,
poświęcić swój czas; praca jest na drugim miejscu.
Wtedy dokonywanie wyborów nie sprawia trudności.
Zawsze można znaleźć złoty środek i równowagę.
Wierzę w to, że można, bez uszczerbku na pracy, np.
zawodowej, gdzie winni jesteśmy wypełniać
powierzone nam obowiązki, być dobrą matką. Ponieważ
człowiek pozostawiony sam sobie napotyka o wiele
więcej trudności, warto zapewnić sobie wsparcie
i korzystać z bogactwa minionych pokoleń. — Można
odwoływać się do doświadczeń życiowych i wiedzy
swoich babć i matek; do własnej intuicji i do swojego
doświadczenia życiowego — proponuje Katarzyna
Siedlecka. — Nade wszystko ludzie wierzący powinni
szukać wsparcia w Bogu i Matce Bożej, która stanowi

wzór matki doskonałej. Jak więc być dobrą matką?
Kochać, wspierać i wymagać. Ta recepta sprawdzona
jest przez pokolenia. Wystarczy rozejrzeć się wokół
siebie i nie tylko w jeden dzień w roku z wdzięcznością
przyjrzeć się bruzdom na czołach i spracowanych
dłoniach naszych własnych matek, babć i ciotek. One
opowiedzą nam wszystko o nieprzespanych nocach,
rozbitych kolanach i pierwszych piątkach w szkole —
o miłości, która przekracza wszelkie granice.
„ Dziękujemy ci, kobieto — matko, która w swym łonie
nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego
doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym
uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka,
przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem
w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej
drodze życia”
Z „ Listu do kobiet” Jana Pawła II

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;
k a ż d y , k t o w N i e g o w i e r z y , ma ż y c i e w i e c z n e . ” ( J 3 , 1 6 )
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1. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie
po Mszy św. będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię
do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu
wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa
będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem
wyrazem naszej wiary w wielkie Boże miłosierdzie.
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza od 2008 roku
pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim
dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie
wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.
3. Trwa tak zwana oktawa Bożego Ciała. Codziennie o godzinie 18.00 gromadzimy się w naszym
kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy czerwcowe nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
i podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Zachęcam
wszystkich Parafian do udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie!
4. W tym tygodniu również pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi
świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele przed Mszą św.
5. W czwartek, 6 czerwca, zakończenie oktawy uroczystości Bożego Ciała. W tym dniu przypada
też rocznica uroczystej beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez
wstawiennictwo tego polskiego Błogosławionego ostatnich czasów będziemy prosić
o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących
naszym narodem.
6. Zaś w pierwszy piątek miesiąca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
jednocześnie obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
A w sobotę, 8 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Gorąco zachęcam do licznego udziału w liturgii tych najbliższych uroczystych dni.
7. Od poniedziałku będą odprawiane Msze św. za zmarłą Marię Tarnawską.
8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Konopka Ewie i Glapa
Helenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Wiercińską Bożenę i Hermanowicz Angelę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 3 VI – Święci Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy
również oddali życie dla Chrystusa (wspomnienie obowiązkowe);
• 5 VI – Święty Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł
Niemiec (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Leszek Konopka, Leszek Dziubeła, orbert Dziubeła.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
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