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XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

I CZYTANIE: Za 12,10-11

Wiele dzieci każdego dnia na
świat przychodzi. Ale nie każde
jest zapowiadane przez anioła.
Wielu ludzi świętuje swoje urodziny. Ale nie wszystkie są wspominane przez dwadzieścia wieków.

REFREN PSALMU: Ciebie, mój
Boże, pragnie moja dusza.

w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież
chętnie go słuchał”.
Czyż to nie obraz każdego człowieka, który wie, gdzie jest dobro
— ale nie ma dość siły, by je spełnić? Herodiada też wiedziała, gdzie
przebiega granica między dobrem
i złem. Dlatego „zawzięła się na
niego i rada byłaby go zgładzić”
(Mk 6,17nn). Czy tylko ona jedna
chciała uciszyć Głos? Ależ skąd!
Każdego dnia wielu ludzi próbuje
zagłuszyć głos swego sumienia.
Różnych sposobów imamy się
wtedy. Tak, tak — my... Bo któż
z nas nie próbował choć raz w życiu uciszyć głosu sumienia?

Bóg przeznaczył rolę Głosu
A była to rola niebagatelna. Bóg
jest Słowem. Słowem stwarza
świat. Słowem Dekalogu — jak
mieczem — kreśli granicę między
dobrem i złem. Słowem prorockiego napomnienia burzy ludzkie
knowania, a słowem pociechy
budzi nadzieję. Dlatego w Prologu
czwartej Ewangelii czytamy: „Na
początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, i Bogiem było Słowo” (J
1,1). Słowo, które stało się ciałem,
zanim przemówiło samo — potrzebowało Głosu. Jan, syn Zachariasza, był świadom tego. Gdy
przyszli go przepytywać, za kogo
się uważa, powiedział: „Jam głos
wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz” (J 1,23).
Ale dlaczego przyszli go pytać?
Czym zwrócił na siebie uwagę?
Wyglądem? Bez wątpienia tak:
„Nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder, a jego pokarmem była
szarańcza i miód leśny” (Mt 3,4).
Dodajmy do tego niestrzyżone
włosy — znak człowieka Bogu
poświęconego, który wyrzekł się
miłości do kobiety, i wina. Gromił
ów głos srogo. Ale gdy czytam,
że „ciągnęły do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nad
Jordanem” (Mt 3,5), domyślam
się, że ludzi przyciągała Janowa
dobroć i szlachetność. Proroków,

których głównym zajęciem jest
karcenie i łajanie, tłumy omijają. Wskazać na Jezusa
Wszak Bóg jest dobrocią.
Takiemu człowiekowi Bóg poDobroć Jana Chrzciciela była bar- wierzył misję wskazania na Jezusa
jako na Oczekiwanego. Spełnił to
dzo konsekwentna
nad Jordanem, gdy wśród tłumu
Nie była to dobroć pobłażania, grzeszników rozpoznał Świętego.
lecz dobroć stojąca na straży Do- Wzbraniając się, spełnił swą pobra. Potrzebna tu duża litera. Bo winność: obmył Jezusa wodą pojest, istnieje Dobro obiektywne, kuty. Na tę chwilę przygotował go
Dobro będące najgłębszą i osta- Bóg. A Jan został tej chwili wierny,
teczną normą oraz wzorcem każ- tak jak zawsze był wierny dobru.
dego dobra. Jezus powiada: „Nikt Tę wierność przypłacił życiem.
nie jest dobry, tylko sam Bóg” Jako Głos do końca był wierny
(Łk 18,19). Żywe Słowo Boga, Słowu. Jako człowiek zasłużył na
jak miecz obosieczny, przenika jedyną w swoim rodzaju pochwałę
wszystko (Hbr 4,12) i kreśli gra- z ust Jezusa: „Między narodzonynice dobra — zatem ten, który był mi z niewiast nie ma większego
Głosem, musiał — i chciał — być od Jana” (Łk 7,28). Wielki powowierny Słowu. Dlatego poszedł łaniem, wielki wiernością, wielki
do króla, by mu powiedzieć: „Nie dobrocią Prorok znad Jordanu.
wolno ci mieć żony twego brata”. Zniknął w blasku Jezusa — ale do
Poszedł, by położyć kres złu. Dro- tego został powołany, aby Jezus
go to Jana kosztowało. Czytamy wzrastał, a on sam się umniejszał
w Ewangelii: „Herod czuł lęk (J 3,30).
przed Janem, znając go jako męża
ks. TH
prawego i świętego, i brał go

21.06. g. 18.45 - „Karol, człowiek
który został papieżem”
22.06. g. 18.45 - „Karol, papież który
zapraszają na
pozostał człowiekiem”
Maraton Filmowy
23.06. g. 18.45 - „Prymas. Trzy lata
20 - 25 czerwca KCK z tysiąca”
24.06. g. 18.45 - „Ojciec Pio. HistoW programie projekcje filmów:
ria świętego naszych czasów” cz. I
20.06. g. 15.00 - „Popiełuszko. Wol- 25.06. g. 18.45 - „Ojciec Pio. Historia świętego naszych czasów” cz. II
ność jest w nas”
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Kręgi Domowego Kościoła

Będą patrzeć na tego, którego
przebili

II CZYTANIE: Ga 3,26-29

Wiara w Chrystusa znosi podziały
między ludźmi

EWANGELIA: Łk 9,18-24

Wyznanie wiary w Chrystusa
i zapowiedź męki

G

dy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie
tłumy?”. Oni odpowiedzieli:
„Za Jana Chrzciciela; inni za
Eliasza; jeszcze inni mówią,
że któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał”. Zapytał ich:
„A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za
Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał
ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy
musi wiele wycierpieć: będzie
odrzucony przez starszych,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego
dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co
dnia weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci
je, a kto straci swe życie z mego
powodu, ten je zachowa”.
20-28 sierpnia
Obóz sportowo-rekolekcyjny dla dzieci
Zapisy w kancelarii
i u ks. Stanisława
21 sierpnia
Piknik Dziecięcy w Heluszu
4 września
Piesza Pielgrzymka do Jodłówki
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Łódź, dnia 9 czerwca 2010 r.
Księże Proboszczu,

Nadmieniamy, że ustalenie godzin rozgrywania wyścigu jest
wypadkową wielu okoliczności
na które jako organizatorzy nie
mamy bezpośredniego wpływu.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam ocenić, iż przejazd
peletonu pokryje się z godzinami,
w których odprawiane są Msze
Święte. Chcielibyśmy jednak by
przejazd wyścigu w jak najmniejszym stopniu zakłócił niedzielny
porządek w Parafii Księdza Proboszcza. Jednakże chcielibyśmy
również, aby przejazd zawodników był dla mieszkańców, a
zwłaszcza dla młodzieży okazją
do śledzenia poważnej imprezy

Obowiązkowe zapisy

w dniach od 30 czerwca do 4 lipca
br. rozegrany zostanie 21. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
„Solidarności” i Olimpijczyków,
którego twórcą jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”.
Ostatni etap wyścigu niedzielę 4
lipca będzie prowadził przez teren
Parafii Księdza Proboszcza.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków jest prestiżową imprezą
etapową dla kolarstwa polskiego.
Miło jest nam się pochwalić, iż od

kilku lat Międzynarodowa Unia
Kolarska zalicza go do pierwszej
kategorii wyścigów Europejskich.
Ranga wyścigu powoduje, iż
udział w nim bierze wiele ekip
krajowych i zagranicznych. Na
starcie tegorocznego wyścigu stanie 20 siedmioosobowych zespołów, a więc 140 zawodników.
W niedzielę 4 lipca br. na terenie
województwa podkarpackiego
rozegrany zostanie szósty ostatni
etap wyścigu na trasie Lesko
- Jarosław.
W załączeniu, wraz z ogólną informacją o wyścigu przekazujemy
harmonogram przejazdu kolarzy
przez ważniejsze miejscowości.

Mamy kamień na rozbudowę Golgoty w Heluszu

Dziękujemy

Dzięki zapobiegliwości naszego parafianina
Grzegorza Bednarskiego
przyszedł kolejny transport dużych kamieni. Bezinteresownym ofiarodawcą kamienia jest p. Piotr
Duda właściciel kamieniołomu pod Kielcami.
Kamień ma się znaleźć
na szczycie Golgoty poza
wąwozem. Nie będzie to
takie proste...

sportowej i bezpośredniego kontaktu ze sportem na najwyższym
poziomie.
Księże Proboszczu, polecając się
łaskawej życzliwości zwracamy
się z prośbą o poinformowanie
Parafian o przebiegu wyścigu i o
ile to możliwe, stworzenie Parafianom możliwości uczestnictwa
zarówno w obrzędach religijnych
jak i uczestnictwa w tej ważnej
imprezie.
Szczęść Boże
Tadeusz Skorek
Dyrektor Wyścigu
ks. Paweł Miziołek
Duszpasterz Sportowcówz Łodzi
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Sportowcy u Matki
W sobotę 12.06. odbyła się XX Pielgrzymka Sportowców na Jasną Górę. Głównym organizatorem był
nasz ks. prałat A. Surowiec jako wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej
Polskiej. Mszy św. przed obrazem MB przewodniczył kard. Adam Majda z Detroit w USA, a Słowo
Boże wygłosił bp Józef Zawitkowski. Sportowcy
mieli też spotkanie integracyjne z mistrzami sportu
oraz Drogę Krzyżową na wałach prowadzoną przez
bpa J. Zawitkowskiego. Pielgrzymka zakończyła się
aktem Zawierzenia przed cudownym obrazem.

Do polskich sportowców, Podczas pielgrzymki na Jasną Górę - 12 czerwca 2010 r.
Tak biegnijcie, abyście otrzymali nagrodę
(1 Kor 9,24)

Ekscelencjo,
Czcigodni Kapłani
Szanowni Sportowcy,
Działacze i Dziennikarze
Wszyscy Kochani moi!

Być ze sportowcami na Jasnej Górze
to dla mnie wielka łaska i honor,
za które Bogu i Wam dziękuję.
Mówić kazanie do sportowców
to trudny wyczyn i nielada doświadczenie.
Znam greckie słowo gimnasion.
Było to miejsce, gdzie młodzieńcy
ćwiczyli swoje ciało,
aby w nim był zdrowy duch,
ale było to też miejsce,
gdzie filozofowie , retorzy
ćwiczyli młodych w logice myślenia
i sztuce wymowy,
aby z nich wyrośli
- aner andros kai agathos
- vir fortis atque strenuus
- mężowie mocni i obrotni.
Z takich wyrastali herosi,
wojownicy, mówcy i politycy.
Z tej pięknej idei wychowywania
zostały nam tylko
trudne gimnazja.
Znam jeszcze inne greckie słowo
askesis- asceza , ćwiczenie, umartwienie.
Karcę ciało moje i biorę je w niewolę(1 Kor 6,12).
Tak rozumieli świętego Pawła
chrześcijańscy asceci,
którzy odchodzili na pustynię,
ćwiczyli swoje myślenie i wolę,
aby zapanować nad ciałem,
przez wzmocnienie ducha.
Pustelnik nie ucieka od ludzi.
Chce tylko poćwiczyć ,
aby wrócić mądrzejszym i lepszym.
Tak czynił Jan Chrzciciel,
tak czynił Pan Jezus.
Na pustyni trzeba myśleć.
Na pustyni jest piasek, słońce i cisza.
Wtedy słyszy się sumienie
Kruki chleb przynoszą,

ale trzeba i walczyć z potworami.
Antoni zabił ostatniego centaura.
Kończy się świat mitów,
zaczyna się wiara w Boga.
Współczesnych ascetów, pustelników
spotkasz w czytelni, w laboratorium,
w sali treningowej, na zgrupowaniach,
w szkole muzycznej czy baletowej.
Sportowcy Czcigodni!
Ile Wy musicie się napościć,
natrenować, naćwiczyć,
aby stanąć na podium,
aby otrzymać nagrodę.
Czy to ma sens?
Musi mieć, tylko posłuchaj
nauki Pawła Apostoła:
Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy
biegną na stadionie , wszyscy biegną,
ale tylko jeden otrzymuje nagrodę?
Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.
Każdy, który staję do zawodów,
wszystkiego sobie odnawia.
Oni, aby zdobyć nagrodę przemijającą,
my zaś nieprzemijającą-(zabawienie).
Ja przeto biegnę nie jakby na oślep,
walczę nie tak jakbym zadawał
ciosy w próżnię, ale ćwiczę moje ciało
i podbijam je w niewolę,
abym innym głosząc naukę,
sam nie odpadł w przedbiegach.(por.1 Kor 9, 24-27)
Gdybym ja potrafił ćwiczyć
moje myślenie, wolę i serce
tak jak Wy trenujecie,
to bym byłbym już wielkim świętym.
Mam tylko sny, że fruwam,
a pode mną łąki umajone
i cieniste gaiki.
Śni mi się, że pływam,
a woda czysta , dno kolorowe.
To tylko sen.
Stary jestem, gruby i niemrawy.
Żeby choć Duch Pański
porwał mnie jak Filipa
i przeniósł z Gazy aż do Azotu(patrz Dz 8, 26-40)
ale niestety –włosów już nie mam.
* * *
Zasłuchałem się w dzisiejszą,
dokończenie na str. 4
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Do polskich sportowców...

dokończenie ze str. 3
dla Was wybraną ewangelię.

Wybiegł więc Piotr
i ów drugi uczeń,
i śpieszyli do grobu.
Biegli najpierw razem,
ale ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra
i pierwszy przybył do grobu.
Nie wszedł jednak do środka.
Potem przybył Piotr,
który za nim podążał
i wszedł do grobu…
Dopiero wtedy wszedł
i ów drugi uczeń,
który przybiegł pierwszy.
Wszedł, zobaczył wszystko
I uwierzył. (J 20, 3-8)
Słuchajcie biegacze i chodziarze
sprinterzy i maratończycy.
Wszyscyście biegli.
Pierwsi nie weszli do grobu
- bali się.
Zadyszany Piotr wszedł i uwierzył.
I Jan wszedł i uwierzył.
Sportowi pielgrzymi,
czy Wy macie wiarę?
Też ksiądz pyta.
przecież dlatego tu jesteśmy.
Dobrze.
Za chwilę będę Was o to,
wobec Matki Boskiej, pytał:
Czy Wy wierzycie w Boga?
Przez grzeczność sportową
odpowiedzcie mi - wierzymy!
A ja Wam już nie wierzę.
Wszyscy tak mówią,
a wiara to nie jest gadanie,
to jest każdy mój oddech,
każda myśl,
każde uderzenie serca,
każda moja decyzja,
każdy mój krok,
całe moje życie.
Albo idę do Boga,
albo od Niego odchodzę.
Nie mogę gapić się cale życie,
albo mówić wycwanione zdanie:
Jestem wierzący, ale nie praktykujący.
Inteligentny człowiek tego nie powie,
bo wiara bez uczynków jest martwa(Jk 2,17)
czyli jej w ogóle nie ma.
Jak to jest z ta moją wiarą?
Panie Marianie,
Gdzie jest Pana złoty medal z Tokio?
Oddałem go.
Komu?
Matce Bożej na Jasnej Górze
Z medalu cieszysz się tydzień rok,
a wiara trwa do końca życia.
Oddałem , co najcenniejsze
i czuję się na Jasnej Górze
jak u siebie w domu (Marian Kasprzyk)
O , to Pan mocny!
Nie wstydzę się swojego wyboru
Swoje życie poświęciłem Bogu

i kocham Go jak ojca,
a Maryją jak swoją matkę.
Marek, a którą Matkę Bożą
kochasz więcej,
Częstochowską czy Ostrobramską?
W Częstochowie nie powiem (Marek Citko)
Rafał Ty głosiłeś rekolekcje dla młodzieży?
Tak, ale to ja byłem zbudowany
ich zachowaniem.
Nie przypuszczałem, że można się modlić
i tak wspaniale się bawić (Rafał Dobrucki)
Dla mnie Bóg jest Przyjacielem.
na którego zawsze mogę liczyć
(Mariusz Czerkawski)
Wiara góry przenosi.
Wielokrotnie zwracałem się do Boga:
Boże dopomóż!
Nigdy się nie zawiodłem (Jerzy Dudek)
Szczęśliwiec jesteś, Jurku!
Małgosiu modlisz się?
Tak! W pewnym momencie Msza
już nie wystarcza.
Lubię się modlić swoimi słowami.
Czuję się wtedy, że jestem blisko Boga
( Małgorzata Dydek)
Pytam miss olimpiady w Seulu.
Tereniu, modlisz się ze swoimi synami?
Uczę ich modlitwy po polsku i po grecku
( Teresa Folga)
Piękna jesteś!
Jeśli żyję zgodnie z zasadami wiary,
to mam moralne prawo
by w trudnych chwilach
szukać w Bogu otuchy
( Tomasz Frankowski)
Masz racje!
Krzysiu Ty o kulach zdobyłeś
Rysy, Kilimandżaro i inne?
Jeśli teraz coś mi się udaje,
to dlatego, że nie wyrzuciłem różańca
(Krzysztof Gardaś)
Podziwiam Cię
Wystarczy tylko sięgnąć rakietą,
zrobić kilka kroków
i już jestem bliżej Boga
( Magdalena Grzybowska)
Oj Magda , Ty to masz wiarę!
Magdo, cieszysz się synem?
Piotruś to dar Boży!
Nadal dla mnie ważne są
zawody, olimpiady i medale,
ale Piotruś jest najważniejszy!
(Magdalena Grzybowska)
Księże Pawle, podziwiam Księdza,
dokończenie na str. 5
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Do polskich sportowców...
dokończenie ze str. 4
ale powiedz nam, łatwiej być
księdzem czy hokeistą?
I tu i tu trzeba być przed Bogiem
fair plecy! (ks. Paweł Łykaszka)
Paweł, Ty to masz wiarę!
Janku, weź oddech na wirażu!
Modlitwa była dla mnie zawsze
życiowym oddechem.
Przecież powinienem być kaleką.
Opatrzność Boża czuwała nade mną.
Modlitwa pomogła mi przetrwać
różne życiowe wiraże.
(Jan Magiera)
Modliłam się przed obrazem
Czarnej Madonny. Czułam wtedy,
że jestem w pełni szczęśliwa.( Anna Sulima)
Zazdroszczę Ci ,Aniu.
Piotrku , naprawdę jesteś
w każdą niedzielę na Mszy Świętej?
Gdybym nie poszedł w niedzielę
na Mszę Świętą, czegoś by mi brakowało.
(Piotr Świerczewski)
Tomku, od kiedy Ty tak spobożniałeś?
Kiedy przeczytałem Hymn o miłości,
coś mnie olśniło.
Uświadomiłem sobie,
że tą droga bez Boga
nie mogę dalej kroczyć
( Tomasz Terlecki)
Tomek, a Tobie skąd taka wiara?
Modlę się codziennie z Dorotą
na różańcu.
Jakby się nie odmówiło tej modlitwy,
to człowiek źle by się czuł.
Myślę, że Matka Boża nas prowadzi,
a Beretta Molla, święta lekarz
i matka, nam pomoże( Tomasz Adamek)
Na pewno pomoże!
Tomek Ty już jesteś nie Adamek,
ale wielki Adam.
Uwierzcie mi!
Modlitwa cudownie pomaga.
Czasem w niej płaczę jak dziecko,
bo przecież odszedłem od Boga.
Taki płacz pomaga.
Pomódl się i spróbuj!
Marian, Ty przez mękę
wróciłeś do Boga.
Masz rację, ale teraz mogę
spokojnie Wam mówić:
Szczęść Boże!
(Marian Kasprzyk)
Justyno z Kasiny,
Chodzisz Ty jeszcze do kapliczki
Na Brzegu?
A pamiętasz o babci,
jak sypałaś kwiatki
i pielgrzymowałaś do Kalwarii?
Teraz jesteś królową nart,
Bywasz w gazetach, w salonach

u prezydenta,
ale najpiękniejszą jesteś
na zdjęciu z I Komunii świętej.
Jeszcze mam jedną miłość
I piękność sportową,
ale ta jest już w niebie.
Wiedziałam, że umrę.
Cieszyłam się, że jestem matką
i dałam mężowi z siebie coś najlepszego.
( Agata Mróz- Olszewska)
Dałaś!
Lilianna jest pięknym dzieckiem,
do Ciebie podobna.
Marcin zaśpiewaj coś o świętych
sportowcach
Iwonko namaluj im wszystkim
portrety- Otylii, Adamowi,
Leszkowi, Januszowi
Księdzu Józiowi pijarowi od parafiady
i mojemu Pelemu.
Argentyna jest wielka
a Pele jest królem.
Moje czarne maleństwo,
zamodlone w szatni.
To ja takiej wiary
Wam zazdroszczę.
Może dosyć wyznań
Ładne to wszystko w wywiadach
i w Bożym dopingu,
ale sport jest chory
i życie jest brutalne.
Sienkiewiczem pytam
Was zapaśnicy i bokserzy:
A walczył ty kiedy z turem?
Trzeba Ligię obronić!
A walczył Ty kiedy z Aniołem?
Ani tura, ani Anioła
nie widziałem.
To w Częstochowie zobaczysz.
Trzeba turowi kark skręcić.
Może trzeba z samym sobą zawalczyć.
Każdy ma swojego tura.
Jak obronisz czystość serca,
skręcisz kark turowi,
dam Ci Komunię świętą.
Jakub po oszustwie pierworodztwa
walczył z nieznajomym.
Puść mnie bo już świta!
Nie puszczę Cię, dokąd mi
nie powiesz, jakie jest twoje imię?
Puść mnie, bo już jest rano!
Nie puszczę Cię, dokąd mi nie
powiesz, kim jesteś?
Ja jestem Aniołem Pańskim,
a ty odtąd
nie będziesz się nazywał
Jakub lecz Izrael,
dokończenie na str. 6
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Do polskich sportowców...
dokończenie ze str. 5
bo walczyłeś z Bogiem
Jeśli Ty jesteś Aniołem Pańskim
to nie puszczę Cię
dokąd mi nie pobłogosławisz.
Jakub nazwał to miejsce Penuel
bom tu walczył z Bogiem,
a On mnie ocalił( por. Rdz. 32,23-33).
Trzeba tu zawalczyć z Bogiem.
Nie puszczę Cię,
dokąd mi nie pobłogosławisz…!
Wtedy doświadczysz,
co to znaczy wierzyć.
Wiara jest męką, ćwiczeniem,
ascezą ciągłym pytaniem
i szukaniem:
Boże, gdzie jesteś?
Pięć lat temu
W wigilię Miłosierdzia Bożego
umarła nam miłość,
umarł Jan Paweł II.
10 kwietnia tego roku,
w wigilię Miłosierdzia Bożego,
katastrofa pod Smoleńskiem.
Potem wulkaniczna chmura,
potem powódź w Polsce.
Boże widzisz , słyszysz i milczysz?
Nie masz takich pytań?
A to też próba wiary.
Bóg nie każe człowieka dla kary,
bo jest Ojcem który kocha,
ale Bóg daje znaki
rozumnemu człowiekowi.
Trzeba je czytać i rozumieć.
Żebyście trochę odpoczęli,
i wzięli głęboki oddech
jak przed startem,
to przytoczę Mickiewiczowską
opowieść jak pijane Francuziska
śpiewali bluźniercze pieśni
przeciwko Bogu i Jego Matce.
Nie wytrzymał tego
stary kapral, napoleoński wiarus.
i krzyknął:
Tych mi imion przy kielichu wara!
Dawno nie wiem, gdzie moja
podziała się wiara,
nie mieszam się do Świętych z litanii,
lecz nie dozwolę bluźnić
imienia Maryi!
W nocy pijanych Francuzów,
Hiszpany skrócili o głowę,
a w czapce starego kaprala
zostawili kartkę
Vivat Polonus,
Unus defensor Mariae!...
bo ja bracia tym imieniem
żyję!
I to jest nasza tożsamość.
I pamiętajcie, Wielcy Sportowcy,
że tylko ona jest tu Królową.
Śpiewajcie z dumą :

Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy!
Noście z duma biało czerwoną!
Wołajcie tu z wiarą:
Weź w swą obronę Orła i Koronę!
Bądź nam jutrzenką wolnych dni.
Okaż teraz ,że jesteś nam Matką!
Przecież biegłaś przez góry
i to szybko, aby Elżbiecie zanieść
pomoc, boś Służebnicą Pańską
Najlepszą Sportsmenką,
daną ku obronie
naszemu narodu,
Miriam, pośpiesz się!
Zgrzeszyliśmy.
Chleby obcy nam smakował,
swój wrzucaliśmy do śmietników.
Ziarnem paliliśmy w piecach.
Będzie bieda i głód,
ale to czyniliśmy z desperacji.
To nie nasza wina.
Matko pociesz, bo płaczemy!
Boże ratuj, bo giniemy!
Sportowcy, jesteście szanowani
i kochani przez Naród.
Zanieście ludziom nadzieję,
Niech wody opadną,
a gołębica niech przyniesie
gałązkę oliwną nadziei.
Niech ziemia znowu zakwitnie,
a ludzie wrócą do domów
na spokojną modlitwę i pracę.
O Boże, Wielki Boże!
Przywróć nam chleb z polskiego pola
i z polskiej sosny trumny…
Daj nam rządy mądrych dobrych ludzi
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
tak ze zgliszcz naszych ruin świętych
jak z grzechów naszych win przeklętych.
Niech będzie biedny ,ale czysty(por. J. Tuwim).
Ze szkół sportowych i Akademii WF-u
niech wyrosną ludzie prężni ciałem
i mocni duchem.
Niech Polska cieszy się jak Matka,
tak piękne dzieci rodząca.
I niech już przyjdzie
nowych ludzi plemię,
jakich dotąd nie widziano!( Z. Krasiński)
I stanie się tak kiedyś,
Myśli ksiądz?
Tak!
Niech tylko Polacy zmądrzeją
nie unią, ale świętą Komunią
a Ona Królowa tego jest gwarantem.
Słowami Konopnickiej Was zapewniam.
Nigdy jam Ciebie Ludu nie rzuciła,
nigdy od Ciebie nie odjęła lica.
Jam po dawnemu moc Twoja i siła.
Bogurodzica
Amen.

Bp Józef Zawitkowski
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Uroczyste podsumwanie



Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu

Dyplom

17 czerwca w KCK odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie
dziesiątego roku działalności świetlicy charytatywnej „U Kolpinga”.
Pięknym akcentem był program słowno-muzyczny przygotowany (jak
zwykle bardzo starannie) przez sekcję teatralną. Ks. Prałat zadbał także
aby Zarząd świetlicy i wszyscy wolontariusze otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a dzieci słodycze i widokówki. Wśród ofert na wakacje Ks.
Prałat zaproponował wyjazd na obóz do Helusza i na tradycyjny Piknik
dziecięcy. W czasie spotkania dzieci również postarały się o kilka miłych
akcentów dla swoich dorosłych przyjaciół ze świetlicy.

wdzięczności

W imieniu dzieci i Zarządu Świetlicy
charytatywno-profilaktyczno-wychowawczej
‘U Kolpinga’ składamy serdeczne podziękowanie
za bezinteresowną i ofiarną pomoc na
rzecz świetlicy w roku szkolnym 2009/10
następującym osobom:

Kierownik świetlicy. Barbara Bąk. Pedagog. Anna Sobczak, Maria
Konopelska. Pomoc pedagoga. Anna Welc - Kajder, Lidia Brodowicz,
Lidia Przybylska, Sylwia Szwabowicz, Karolina Rupnicka, Karolina
Stec, Dorota Jasiewicz, Anna Kasiurak, Ryszard Polkowski. Pedagog
wspierający. Krystyna Korecka, Katarzyna Gmyrek. Psycholog:
Monika Raróg. Radca prawny: Maria Drabik, Tomasz Oronowicz.
Korepetycje: Krystyna Korecka - matematyka, Maria Konopelska matematyka, Aneta Zgryźniak - matematyka, Michał Kud - matematyka;
Anna Welc-Kajder - j. polski, logopedia.
W tym roku zajęcia szkoleniowe odbywały się w następujących
sekcjach:
*s. dziennikarska: Henryk Grymuza, *s. kulturalno-regionalna:
Jacek Hołub, Elżbieta Mazur, *s. plastyczna: Weronika Kruk,
*s. modelarska: Jacek Kruk, *s. komputerowa: Sławomir Durski,
*s. hafciarska: Janina Pysiak, *s. judo: ks. Stanisław Dyndał,
*s. muzyczna (gitara): ks. Tomasz Hryniak, *s. muzyczna (schola-śpiew): Marta Jaroni, Mateusz Wysocki, *s. tenisa stołowego: Bogusław Czerep, *s. teatralna: Ewa Gajewska, Danuta
Fudala, *s. taneczna: Agnieszka Szpond, *s. literacka: Mirosław Lotycz, *s. języka niemieckiego: Magdalena Bojarska,
*s. języka francuskiego: Janina Pysiak, *s. języka angielskiego:
Mirosław Lotycz, *s. kulinarna: Małgorzata Bąk, Marta Jaroni.
Dyżury w kuchni
W. Śmiech, M. Potoczny, E. Czarnecka, M. Słowik, A. Nykiel, K. Stopa,
E. Mazur, E. Waszczuk, M. Krupa, R. Osuch, I. Kiper, T. Krępa, J. Kiełt,
G. Sopel, W. Polak, G. Ziółek.

Sponsorzy Świetlicy
Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe, Sokołów S.A., Restauracja „Klasyczna”, PKS Jarosław, Remomłyn, Fundacja Kantona,
Fundacja Orange, MZK, darczyńcy 1%.
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Zbiórka na tacę

Niedziela 20 VI 10 GRUPA I
godz. 8:00 - W. Gumiński, B. Kamiński, Z. Konieczny, R. Kucza,
M. Michalak, Z. Pawełek.
godz. 9:30 - Cz. Gilarski, S. Płoskoń,
J. Podolak.
godz. 11:00 - I. Hrycko, R. Rusinkiewicz, K. Trześniowski.
g o d z . 1 2 : 1 5 - K. Chrapek,
M. Kiper, J. Piróg, T. Sabat.
godz. 16:00 - J. Gwóźdź, T. Szczepanik, J. Szczepanik.
godz. 18.00 - W. Chomik, J. Drapała,
Z. Mosiężny, W. Bis.
Niedziela 27 VI 10 GRUPA II
Msze św. wspólnotowe

NIEDZIELA – Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich + Grupa charytatywna
PONIEDZIAŁEK – Róża Boga Ojca
VII - p. Komsza; IX Róża św. Andrzeja
WTOREK – Róża X św. Moniki - p.
Mazur + Róża Boga Ojca XI - p.
Budzyński
ŚRODA – Stowarzyszenie Rodzina
Kolpinga + Świetlica charytatywna
CZWARTEK – Ministranci + Lektorzy,
Rodziny powołanych
PIĄTEK - Róża VI św. Krzysztofa
- p. Osuch
SOBOTA – Parafialny Klub Sportowy
Kolping-Jarosław

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe,
koronka do Bożego Miłosierdzia o
godz. 17:00. Modlimy się o dobry
wybór prezydenta naszej Ojczyzny,
który będzie bronił wartości chrześcijańskich.
2. Z okazji zakończenia Roku Kapłańskiego zapraszamy od dziś
do KCK na projekcje kilku filmów o wielkich i świętych kapłanach. Szczegóły w gazetce
i na plakatach.
3. Dzisiejsza składka przeznaczona
jest na spłatę kosztów nagłośnienia
w naszym kościele.
4. W czwartek (24 VI) Uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. W najbliższy piątek (25 VI)
wypada zakończenie roku szkolnego. Msza św. dla SP nr 10
odbędzie się o godz. 8.00. Zapraszamy uczniów, nauczycieli
i rodziców. Tradycyjnie uczniowie powinni przystąpić wcześniej do spowiedzi św. dziękczynnej. Możliwość spowiedzi będzie
w czwartek od godz. 17.00.

6. Serdeczne Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary na pomnik
Jana Pawła II, Drogę Krzyżową
w Heluszu i na nagłośnienie.
7. Dyżur do sprzątania kościoła 21
VI 10 (poniedziałek wieczorem) os.
Niepodległości bl. 3 m. 13-24 oraz
26 VI 10 (sobota rano) os. Słoneczne
bl. 1 m. 1-10.
8. Biblioteka parafialna prosi
o pilny zwrot pożyczonych książek – jest to problem, którym powinni zainteresować się m. in.
rodzice uczniów ze szkół podstawowych i średnich ponieważ,
zaległości w oddawaniu książek są
dość duże. W czasie wakacji, czyli
w lipcu i sierpniu biblioteka będzie
czynna tylko raz w tygodniu tj.
w każdą środę.
9. Przypominamy, że nasz Ośrodek
w Heluszu jest otwarty w ciągu
dnia przez cały tydzień i można
spędzić tam wolny czas zwłaszcza
na refleksji, modlitwie, ale też
i rekreacji. Zapraszamy.

Paweł SZUBA
s. Ryszarda i Krystyny
zam. Brzozów
Monika Ewa CIELĘCY
c. Mariana i Zofii, zam. Munina
Piotr Tomasz KURDEK
s. Ryszarda i Józefy
zam. Jarosław, os. Słoneczne
Anna Agnieszka GOLAŃSKA
c. Władysława i Józefy
zam. Jarosław, os. Pułaskiego
Grzegorz MALINOWSKI
s. Wiesława i Marii, zam. Pełkinie
Iwona Urszula TOMKÓW
c. Bolesława i Ireny
zam. Jarosław, ul. 3 Maja
Stanisław Paweł CZUDEC
s. Józefa i Czesławy, zam. Nosówka
Katarzyna Teresa SAWIŃSKA
c. Romana i Bronisławy
zam. Jarosław, os. Kombatantów

9:30
11:00
12:15
16:00
18:00

Poniedziałek 21 VI
7:00

18:00

1) + Jerzy (23).
2) + Józef.
1) + Jerzy (15).
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i opiekę MB dla chorego ks.
Wojciecha.
Wtorek 22 VI

7:00

18:00

7:00

D z i ę k u j e m y ...

Zapowiedzi przedślubne

8:00

1) + Jerzy (24).
2) + Jerzy (16).
1) + Stanisław.
2) ++ Jerzy Saczko (of.
z Róży św. Moniki), Tadeusz
Bartosz.
Środa 23 VI

18:00

za sprzątanie kościoła:
12.06.2010 r. os. Niepodległości bl.
2 m: 1-12. Sprzątali: Sroka, Skiba,
Kasprzak, Grabowska. Ofiara: Mierzejewska, Durska. Razem – 82 zł na
środki czystości i kwiaty.
14.06.2010 r. os. Niepodległości bl.
2 m: 13-24. Sprzątali: Grzesik, Siry
+ Justyna. Razem – 25 zł na środki
czystości i kwiaty.
* Ofiara na kwiaty (ślub): L. Kasjan +
K. Cichowlaz – 200 zł.

Niedziela 20 VI

Dziękczynna za szczęśliwy
powrót syna z Afganistanu
i dalszą opiekę Matki Niepokalanej.
Za parafian.
+ Wojciech Turoczy w 9
roczn. śmierci.
+ Jerzy (22).
+ Jerzy (14).
++ Jarosław Król, Eugeniusz.

1) + Jerzy (25).
2) ++ Jan, Bronisława, Andrzej.
1) Dziękczynna z okazji urodzin Albiny i Wandy z prośbą
o dalsze Boże błogosł.
2) + Jerzy (17).
Czwartek 24 VI

7:00

18:00

Dziękujemy za dodatkowe ofiary na Drogę Krzyżową, Pomnik Jana Pawła
II i nagłośnienie:

M. i J. Iwańscy, H. Urban (pomnik + nagłośnienie); S. Pietluch
(droga krzyżowa); D. i G. Tendajowie, W. Dziurgot, M. i M. Soja,
S. Haloszka, M. Grzesik, R. i J. Fryń, M. Iwańska, A. Dubaj (nagłośnienie). Razem 690 zł.

w rocznicę ślubu:

20.06.92 – Stanisław i Małgorzata S.
20.06.09 – Piotr i Anna H.
21.06.97 – Arkadiusz i Jolanta B.
21.06.98 – Andrzej i Małgorzata B.
21.06.03 – Bartłomiej i Marta K.
22.06.96 – Mariusz i Iwona R.
22.06.96 – Marian i Jadwiga Ż.
22.06.96 – Tomasz i Monika F.
22.06.02 – Jarosław i Katarzyna K.
22.06.02 – Dariusz i Anna L.
23.06.01 – Mariusz i Bożena Cz.
23.06.07 – Dariusz i Katarzyna P.
24.06.95 – Piotr i Alina O.
24.06.06 – Dariusz i Edyta Cz.
24.06.06 – Sławomir i Anita B.
25.06.83 – Andrzej i Ewa S.

Piątek 25 VI
7:00
8:00
18:00

Polecamy w modlitwach

1) + Jerzy (26).
2) ++ Anna, Jan, Bronisław,
Andrzej.
3) + Jerzy (18).
1) ++ Jan i Jan.
2) O zdrowie, Boże błogosł.
i dary Ducha Św. oraz opiekę
MB Szkaplerznej dla Janiny.
+ Jerzy (19).
Msza św. na zakończenie
roku szkolnego.
+ Jerzy (27).
Sobota 26 VI

25.06.05 – Mariusz i Aneta W.
26.06.98 – Wiesław i Renata J.
26.06.04 – Krzysztof i Danuta B.
26.06.04 – Tomasz i Anna U.

7:00
18:00

w rocznicę śmierci:

20.06.82 – Stanisław Puka
20.06.84 – Antoni Plęs
26.06.86 – Czesław Puńko
20.06.94 – Romuald Hagner
23.06.94 – Wanda Fidler
21.06.98 – Janusz Madejowski
25.06.00 – Henryk Osiniak
21.06.02 – Józef Broda
22.06.04 – Władysław Nieckarz
26.06.05 – Sabina Saczko
26.06.05 – Stanisław Skręt

+ Jerzy (28).
1) + Jerzy (20).
2) ++ Z Rodziny Kogutów
i Juchów.
Niedziela 27 VI

8:00
9:30
11:00
12:15
16:00

18:00

++ Władysław i Maria.
+ Jerzy (21).
+ Jerzy (29).
Za parafian.
++ Janina Olszańska w 3
roczn. śmierci oraz Józefa
i Stanisław.
+ Józef w 22 roczn. śmierci.

