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PRZEZ LIPEC I SIERPIEŃ NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O GODZ. l6 o o

Julia Lewkowicz
Ewa Moroz
Małgorzata Grygier
Paweł Chromieć
Sławomir Sznajder
Jędrzej Dawid Kostecki
Jakub Rybarczyk
Agnieszka Barbara Zembska
Stały się dziećm i Bożymi

2 6 .V . Dzieci tego dnia pamiętają o swoich mamach. Ale również dorośli
wiedzą jak wielkim skarbem jest posiadać kogoś tak bliskiego tu na ziemi.
Nie każdy ma to szczęście. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy sami. Z
nieba spogląda na nas z miłością najczulsza z matek
Maryja. Jej
poświęcony był miesiąc maj.

26„V. Dzieci ze scholi i żywego Różańca przygotowały wieczór dla
wszystkich Mam. Były życzenia, wiersze, piosenki, a przede wszystkim
modlitwa, jako dar wdzięczności dla tych, które sercem zawsze są przy
swoich dzieciach.
2 6 . V.

Nasi młodzi księża podczas pobytu w Krakowie wzięli udział w
turnieju piłki nożnej pomiędzy księżmi i klerykami. Chociaż z powodu
wielu obowiązków w pracy duszpasterskiej nie mają czasu na treningi, z
młodą kadrą dali sobie radę (w tamtym roku).
2 7 .V . W Trzciance na zaproszenie Biblioteki i Księgarni Parafialnej
przebywał o. Włodzimierz Zatorski benedyktyn z Tyńca. Gość głosił
kazania podczas Mszy świętych i promował swoje książki oraz
wydawnictwa tynieckie.

Tego samego dnia swoją 25 rocznicę święceń kapłańskich obchodził
ks. Walerian Mitraszewski Ms., nasz krajan, który pracuje w Niemczech.
Życzymy obfitości Bożych łaski na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Paweł Wiewiórka i Agata Stepun
Adam Frackowiak i Anna Wejs
Dariusz Kolej i Joanna Szczudło
Maciej Młynarczyk i Justyna Kowalczyk
Damian Dolny i Agnieszka Kompiel
Dariusz Piątek i Iwona Geleta
S zczęść Boże młodej p a r z e

2 8 .V . Tego dnia miało miejsce spotkanie Zarządu Krajowego federacji
FIDES, która jest stowarzyszeniem bibliotek katolickich działających w
naszym kraju. Do stowarzyszenia należy również nasza Biblioteka
Parafialna.

W Olsztynie przebywała grupa trzcianeckich ministrantów. Wzięli oni
udział w turnieju ministranckim piłki nożnej.
Po raz piąty w Lednicy spotkała się młodzież z całej Polski (m.innymi z
Trzcianki) na czuwaniu modlitewnym w noc Zesłania Ducha Świętego.
Pod gołym niebem modliło się wspólnie ok. 80 tysięcy młodych ludzi,
którzy nad ranem przeszli przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia.

Drodzy Czytelnicy!

Za nami bardzo piękne, a zarazem bardzo ważne
dla życia Kościoła uroczystości. Przeżywaliśmy Zesłanie
Ducha Świętego,

dzięki któremu „poruszamy się

i jesteśmy" i powtarzać możemy każdego dnia, że
„Panem jest Jezus". Uwielbialiśmy Boga Trójosobowego,
który ma jedną naturę w odrębności osób: Ojca, Syna
i Ducha świętego. Błogosławiliśmy Boga za Ten „cud
m iło ści" ja k im

je s t

p ra w d z iw a ,

rz e c z y w is ta

i substancjalna obecność Jezusa Chrystusa obecnego w
najświętszym Sakramencie.
Być może na co dzień o Tym nie myślimy, że tak
naprawdę, to w pokorze trzeba nam schylić głowę.
Ponieważ w XXI wieku gdzie rozum, bardziej niż
w oświeceniu odbiera cześć i chwałę, to właśnie nim nie
jesteśmy w stanie zgłębić prawd, w których Bóg objawia
siebie i swojg miłość do człowieka. Prawdę o Bogu można
zgłębić i poznać przez wiarę, która jest również Jego
darem. A zatem troszczmy się o wiarę i o jej rozwój.
Słowami apostoła wołajmy: „Panie przymnóż nam
wiary".

Tej samej nocy w naszym kościele parafialnym również miało miejsce
czuwanie modlitewne, które przygotowane zostało przez Odnowę w
Duchu Świętym. Wspólny śpiew i modlitwa zgromadziły gromadę
wiernych, która nie zważając na trudy nocy kończyła wspólną modlitwę
Eucharystią o trzeciej nad ranem.
W trochę przyśpieszonym trybie Dzień Dziecka w naszej parafii
obchodzili młodsi ministranci, scholka i żywy Różaniec. Dzieci pod okiem
swych opiekunów, wyruszyły rowerami do Nowej Wsi. Tu modliły się
litanią do Matki Bożej, a następnie smażyły kiełbaski na ognisku i bawiły
się na boisku.
Ksiądz Proboszcz złowił Ta....ką rybę!
3 0 .V .

Stanisław Czapliński
Bronisława Żylińska
Marianna Ślązak
Jan Leszko
Elżbieta Draczan
Maria Zając
Franciszka Szuta
Jan Kuncewicz
Stefan Rutkowski
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

l.VL ruszyły Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Powstanie tego dzieła było możliwe dzięki wielkiemu uporowi p. Roberta
Czempińskiego. Wierzymy, że osoby korzystające z Warsztatów będą
chętnie do nich przybywać a w osobach prowadzących poszczególne
działy będą miały prawdziwych przyjaciół.
14.VI. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przez nasze
miasto po raz drugi przechodziła procesja łącząca dwie parafie. Tworzymy
dwa odrębne organizmy, lecz przecież jesteśmy jednym Kościołem.
Wspólne wędrowanie za Jezusem jest znakiem naszej jedności.

Tym bardziej teraz, gdy rozpoczynamy wakacje.
Wyjeżdżamy na wczasy, kolonie i obozy. Pamiętajmy, że
człowiek wierzący nie robi sobie wakacji od Boga,
Kościoła i modlitwy. To po prostu nie leży w jego naturze.
Życząc Wam miłego odpoczynku, zachęcam by był
on z Bogiem. Nie wstydźcie się dawać świadectwa, a na
pewno będziecie mieli radość.
IN F O R M A T O R PARAFII P.W.
ŚW. J A N A C H R Z C I C I E L A W T R Z C I A N C E

ks. Zbigniew Wal MS

R edaguje:
Ks. Zbigniew W al M S - (red. nacz.) z zespołem.
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I.VI. Św. Justyna, m ęczennika. Żył w II w. Był
z pochodzenia poganinem, bardzo wykształconym.
Nawrócony na chrześcijaństwo stał się gorliwym
krzewicielem wiary w Azji Mniejszej i Rzymie.
Zadenuncjowany przez pokonanego w dyskusji
filozofa miał złożyć ofiarę bożkom. Stwierdził, że:
„Tylko nieprawy porzuca prawdę dla fałszu”. Zginął
śmiercią męczeńską.

Już po raz drugi książki Wydawnictwa Benedyktyńskiego
prezentował jego dyrektor o. Włodzimierz Zatorski OSB

26.V. Dzieci przygotowały program artystyczny
z okazji Dnia Matki.

I I . VI. Św. Barnaby, Apostoła. Nie należał do grona
Dwunastu, ale przez Kościół, tak jak później
św. Paweł nazwany Apostołem. Pochodził z Cypru z
rodziny żydowskiej. Z Pawłem głosił ewangelię na
Cyprze i w Azji Mniejszej. Początkowo miał na imię
Józef, lecz ze względu na sposób w jaki głosił słowo,
nazwany Barnabą, czyli „Synem pocieszenia”.
Praw dopodobnie został ukam ienow any we
własnym kraju.
12.VI. 108 m ęczenników K ościoła w Polsce z
okresu II wrojny światowej. Byli wśród nich ludzie
duchowni i świeccy: pasterze duchowni diecezjalni,
zakonnicy i zwykli wierni. Oddali życie w czasie
wielkiej nienawiści do Kościoła i człowieczeństwa.
Złożyli heroiczne świadectwo wierności Bogu.

Mecz Księża - Klerycy (2:3).
W tym roku klerycy zrewanżowali się ubiegłoroczną porażkę.

Lednica 2001.
Spotkanie Młodych w Noc Zesłania Ducha Świętego.

13.VI. Św. Antoniego Padewskiego. Nazywał się
Ferdynand B u llo n e. P och o d ził z Lizbony
w Portugalii. Wychowany przez kanoników
regularnych w Lizbonie wstąpił do ich zakonu.
Zafascynowany śmiercią m ęczennikó w
franciszkańskich poprosił przełożonych o zgodę na
zmianę zakonu. Już jako franciszkanin głosił wiarę
Maurom, podróżował po W łoszech, Francji
i Hiszpanii. Był gorliwym kaznodzieją. Przez jakiś
czas wykładał teologię. Nie doczekał się palmy
męczeństwa, ale słuchały go ogromne tłumy. Zmarł
w roku 1231.
22.YI. Św. Ja n a Fish era i Św. Tom asza Morusa,
m ęczenników i p atron ów praw ników . Obydwaj
uczeni, przyjaciele, mądrzy i wpływowi ludzie na
dworze królów Anglii. Piastow ali wysokie
stanowiska, lecz kiedy trzeba było wybierać między
wiernością królowi Henrykowi VIII a wiernością
Chrystusowi, nie mieli żadnych wątpliwości. Oddali
własne życie broniąc godności swojej Wiary.
Św. Tomasz zginął w roku 1533 zaś Św. Jan dwa łata
później.

Turniej ministrancki o Puchar Proboszczów Północy.

Wyjazd dzieci na ognisko do Nowej Wsi.

24.VI. Św. Ja n a Chrzciciela. Dzień poświecony
narodzeniu św. Jana. Na sześć miesięcy przed
uroczystością Bożego Narodzenia. Jan był ostatnim
prorokiem Starego Przymierza. Jemu przypadł
zaszczyt bezpośredniego zapowiedzenia nadejścia
zapowiadanego od wieków Mesjasza Jezusa
Chrystusa.
O jego niezwykłości zwiastowały
cudowne wydarzenia przed jego narodzeniem,
których doświadczył Zachariasz ojciec św. Jana.
29-VI. Świętych A postołów P iotra i Pawła. Prosty
rybak z Galilei oraz uczony faryzeusz pochodzący
z Tarsu w Azji Mniejszej. Pierwszy, wybrany przez
Jezusa na początku Jego działalności drugi już długo
po zmartwychwstaniu. Piotr
wcześniej Szymon
został wybrany przez Jezusa na Głowę Kościoła.
Paweł - największy z Apostołów, choć nie należał do
grona Dwunastu. Dzięki św. Pawłowi wstęp do
Kościoła bez potrzeby zachowywania obyczajów
żydowskich, w tym obrzezania, uzyskali poganie.
Obydwaj ponieśli śmierć męczeńską. Piotr po 2$
latach rządów na stolicy biskupiej w Rzymie zginął
w roku 67.

W Trzciance obradował Zarząd Krajowy
Bibliotek Kościelnych FIDES”

Majowa niedziela. Tłumy ludzi w
kościele i na placu kościelnym. Szeregi
dzieci ubranych na biało. Zdenerwowani
rodzice, pełni dumy i oczekiwania goście,...
Dzieci szczęśliwe, bo mają już za
sobą egzaminy, jeszcze tylko półtora
godziny i będą mogły wreszcie dobrać się
do prezentów.
Rodzice zdenerwowani, bo przecież to taki ważny dzień
w życiu każdej rodziny, więc wszystko musi wypaść jak najlepiej.
Goście dumni z zaproszenia na tak piękną uroczystość
i pełni oczekiwania tego jak wypadnie, jak będzie się prezentować
ich ukochane wnuczę, siostrzenica czy bratanek.
Uroczystość Pierwszej Komunii św.
Nie dziwmy się dzieciom. Dziewięcio-czy dziesięcioloatki
zawsze będą takie same i dla nich nowy, „dorosły” i często
pierwszy w życiu, rower, zegarek, łyżworolki czy co tam jeszcze, to
rzecz naprawdę bardzo ważna. Często może nawet równie ważna
jak przyjmowany, po raz pierwszy w życiu świadomie, Sakrament.
I jest to na swój sposób piękne, jakby zapowiedź przyszłych
przeżyć duchowych. A tylko od rodziców, od całej rodziny zależeć
będzie czy dzieci potrafią w tym wszystkim odnaleźć to przeżycie.
A czy my dorośli potrafimy? Tłum ludzi kłębiący się
i przepychający przez plac kościelny. Giną w nim dzieci i ich
rodzice tak jakby byli tylko dodatkiem do tej uroczystości. Czy jest
tu miejsce na jakiekolwiek przeżywanie Sakramentu?! Tak zwane
przyjęcia pierwszokomunijne które swym przepychem i liczbą
gości biją na głowę nawet niektóre wesela. Żeby tylko olśnić
i przyćmić sąsiadów! Żeby tylko ktoś nie pomyślał, że nas nie stać!
Biegają więc rodzice i załatwiają, załatwiają, wpadając w
przerwach do kościoła żeby zaliczyć co trzeba. A w czasie
przyjęcia trzeba przypilnować kucharek, kelnerek, w wolnej
chwili pogadać z gośćmi. Gdzie tu znaleźć czas na przeżywanie
Sakramentu?! Tym bardziej, że przecież jeszcze trzeba zająć się
prezentami. I jeżeli „chrzestna” dała komputer, no to
„chrzestnemu” przyjdzie chyba ofiarować samochód. Przecież oni
też muszą się pokazać, olśnić, przyćmić. W tej sytuacji zarówno
dziadkowie jak i inni z zaproszonych nie mogą okazać się gorsi. A
jeżeli kogoś nie stać, to przecież się do tego nie przyzna. Zawsze
można wziąć kredyt! I gdzie w tej licytacji znaleźć możliwość
przeżywania Sakramentu św.?! Być może tzw. „biały tydzień” daje
taką możliwość? Ba, przecież w tygodniu się pracuje no i w
ogóle..., a poza tym nie tak długo dziecko pójdzie do
bierzmowania i znowu trzeba będzie chodzić do kościoła!
Już słyszę te komentarze pod moim adresem: - Czepia się;
- Co on taki święty; - Jak go zaprosili na przyjęcie to niech się cieszy
i głupot nie gada.
A ja ani się czepiam, ani nie jestem święty. Też miałem
kłopot z wyborem prezentu, też tłoczyłem się w kościele... Teraz
zastanawiam się czy naprawdę umiałem znaleźć czas na
przeżywanie tego Sakramentu. Czy będąc kochanym wujkiem
potrafię przekazać jego głębię moim młodym przyjaciołom... A
tym bardziej czy potrafiłbym to będąc rodzicem. I może dlatego że
nim nie jestem mam nieco szersze spojrzenie. I stąd ta moja
refleksja.

Koncert zespołu mandolinowego FRYGI z Ląkie.

Piotr Syrotiak
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Już piąty raz młodzież z całej Polski spotkała
się na polach nad Jeziorem Lednickim.
Tegoroczne spotkanie odbyło się 2 i 3
czerwca. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć
trzcianeckiej młodzieży. 2 czerwca o godz. 9.45
wyruszyło nas 65 osób wraz z opiekunami, czyli
ks. Leszkiem i s. Bogumiłą. Serdecznie im
dziękujemy za to, że wraz z nami pragnęli
przeżywać tę „jedyną noc", tak ważną dla każdego
chrześcijanina Noc Zesłania Ducha Świętego.
Lecz zani m dot ar l i ś my do cel u,
zwiedzaliśmy Gniezno, a w nim przepiękną
Katedrę.
O godz. 15.00 nareszcie dotarliśmy na
miejsce. Mimo, że na polach było już bardzo dużo
młodzieży, znalazło się również miejsce dla nas.
Organizatorzy podają, że było nas wszystkich
ok. 80.000, to znaczy, że jeszcze więcej niż w roku
ubiegłym.
Od dawna
z a s t a n a wi a ł a m
się nad powodem
tego, że tak wielu
m łodych ludzi
zbiera się na tego
typu spotkaniach.
Przecież jest to
nieprzespana
noc. Pogoda nie
zawsze dopisuje,
a tym r aze m
prawie cały czas
lało. A więc
dl a c z e g o tylu
m łodych ludzi
pragnie tam być.
Teraz już
wiem, bo nad Lednicą chodzi o miłość, której sam
Bóg uczy człowieka; miłość, która pokazuje jak
żyć, aby nie umrzeć na wieki. Wszyscy
poszukujemy i pragniemy takiej miłości. Miłości,
której „wielkie wody nie zdołają ugasić ...". „Bo jak
śmierć potężna jest miłość" (Pieśń nad pieśniami),
możemy słyszeć nad Lednicą. I nieważna jest
nieprzespana noc. A deszcz i zimno dla każdego
z n a jd z ie się p a r a s o l lub p łaszcz
przeciwdeszczowy. Każdy dzieli się tym, co ma.
Nawet zimno nie ugasi zapał u tych młodych ludzi
w służeniu innym w potrzebie.
Lecz każdy z nas przyjechał po to, by
umocnić swoją wiarę, aby w pełni wylała się na
niego łaska Ducha Świętego. Rozpoczęte,
przemówieniem Prymasa Polski, o godz. 17.00
nabożeństwa służyły temu, by przeżyć tę noc
w nastroju modlitewnym. Kardynał Józef Glemp
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„przyjął na swoje ręce" największą Biblię na
świecie napisaną ręcznie przez młodzież z całej
Polski (waży ok. 0,5 tony). Rozpoczęło się
nabożeństwo odpieczętowywania kolejnych
si edmi u p i e c z ę c i . Dwi e o s t a ni e bę dę
odpieczętowane w sposób szczególny. Szósta
pieczęć to nasze powołanie. W czasie tego
nabożeństwa zostaliśmy wezwani do tego, aby
każdy z nas rozpoznawał i realizował swoje
powołanie w życiu. Pieczęć siódma zostanie
otwarta przez samego Chrystusa, gdy przyjdzie
ponownie w chwale.
Szczególnym momentem w czasie tych
nabożeństw było przesłanie Ojca Świętego,
w który wzywał nas do zawierzenia Jezusowi.
Mówił do nas tak, jak przed laty Chrystus
powiedział do św. Piotra: „Nie bój się! Wypłyń na
głębię! Jest przy tobie Chrystus". Z tą nadzieją
idziemy dalej. Po
nabożeńst wach
następuje całko
wite o ddanie się
J e z u s o wi jako
Jedynemu Panu
naszego życia.

Kolejny
krok to otrzymanie różańców,
które poświęcił
i ofiarował nam
O j c i e c Święty
przez ręce matek.
Następnie odbyła
s ię m o d l i t w a
różańcowa.

Oprócz
różańców otrzy
maliśmy także pierniki w kształcie księgi Pisma
Świętego, które spożyliśmy jak Ezechiel. W taki
obrazowy sposób zostało nam pokazane to, że aby
żyć trzeba się karmić Słowem Boga.
Cała uroczystość zakończyła się Mszą św.,
gdzie Jezus daje całego siebie, gdzie możemy
doświadczyć czystej bezgranicznej miłości Boga
do nas.
O koło godz. 2.00 rozpoczęło się
przechodzenie przez „Bramę III Tysiąclecia",
pospolicie zwaną „Rybą". Choć troszkę zmęczeni,
ale zdrowi i co najważniejsze umocnieni Duchem
Świętym wróciliśmy do domów.

Uczestniczki
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Przy ołtarzu spotykamy się jako ludzie
w ierzący. Czyniąc znak Krzyża Świętego
wspominamy moment naszego chrztu, przez który
zostaliśmy wprowadzeni do wspólnoty Kościoła,
wchodzimy w tajemnicę Trójcy Świętej, stajemy w
Obliczu naszego Stwórcy, Odkupiciela i Zbawcy.
Czyńmy go podczas Eucharystii z wielkim
szacunkiem.
W akcie pokuty przyznajemy, że jesteśmy
słabi, skłonnymi do wygody, do układania życia
według własnych pomysłów, planów że nie
potrafimy czynić dobra, żyć miłością bez pomocy
Boga. Nasz osobisty akt wyznania i uznania winy
przed Ojcem niebieskim najlepiej uświadamia nam,
jak bardzo potrzebujemy spotkania z Bogiem.
Liturgia s ł o wa - o b e j m u j e czyt ani a
zaczerpnięte ze Świętej Księgi jaką jest Biblia.
Starajmy się zrozumieć, co Pan Bóg chce do mnie,
zwykłego człowieka powiedzieć. Czytane teksty
wtedy nas przemieniają, gdy trafiają do naszych serc.
Wsłuchujmy się nie tylko w słowo mówione, lecz
także w słowa psalmu. W psalmach Bóg ukrył
głębokie prawdy dotyczące naszego życia.
Zanosimy też słowa modlitwy dziękczynnobłagalnej. Wdzięczni za wszelkie doznane od Boga
dobro, prosimy o dobre rzeczy dla Kościoła, dla jego
kapłanów, dla wszystkich wiernych i całego świata.
Modlitwa wiernych to głos ludu. Starajmy się, aby
miała ona na uwadze przede wszystkim dobro
wspólne. Wszyscy powierzajmy Bogu swoje rodziny i
ich problemy oraz własne sprawy.
Przez prefację wchodzimy w Modlitwę
Euchar yst yczną, w której d o k o n u j e się
przeistoczenie. Zanim to nastąpi, jak uczy Sobór
Watykański II, stajemy wobec siebie nawzajem, aby
w geście pocałunku miłości przebaczyć sobie
wzajemne urazy, niechęci, uczynione zło. Bo
tylko pojednani ze wszystkimi możemy być dla
świata znakiem jedności i silą, która jednoczy.
Możemy też godnie przystąpić do sakramentu
miłości. Świat na różne sposoby stara się
doprowadzić do jedności przy okazji
różnych konfliktów, ale prawdziwy pokój,
zgodę i jedność daje tylko Bóg.
Z chwilą, gdy kapłan rozpoczyna
prefację, rozpoczyna się jedno wielkie
dziękczynienie. Podnosimy w górę nasze
serca, bo dokonywać się będą cudowne
rzeczy. Modlitwa odmawiana nad chlebem
i winem wprowadzi nas w tajemnicę naszego
odkupienia. Modlimy się aby chleb, tę cząstkę
naszej pracy, naszego życia Bóg przemienił w
pokarm potrzebny do podtrzymywania życia
nadprzyrodzonego. Składając w ofierze wino,
prosimy by zostało przemienione w napój będący
źródłem siły duchowej. Składamy Bogu Ojcu

Najświętszą Ofiarę, której owocami będą Ciało
i Krew Chrystusa.
W tej niezwykłej chwili szczególnie starajmy
się skupiać naszą uwagę na tym, co się właśnie
dokonuje.
Bezpośrednim przygotowaniem do Komunii
Świętej jest wspólne odmówienie modlitwy Ojcze
nasz. Jesteśm y dziećmi Boga. Zaproszeni,
przychodzimy, aby wziąć udział w uczcie
przygotowanej przez samego Boga. W tej modlitwie
chodzi o otwarcie naszego serca na bogactwo,
którym Pan Bóg chce nas obdarzyć. Módlmy się z
wiarą, bo człowiek szczerze proszący daje dowód, że
mu na otrzymaniu czegoś bardzo zależy,
Komunię świętą przyjmujemy w sposób
godny przyjmując postawę szacunku, na stojąco,
Mało jest w tym momencie słów. Kapłan przekazując
nam chleb, wypowiada słowa: „Ciało Chrystusa”,
Chce jakby zapytać: Czy wiesz, co ci teraz podaję?
Podobnie, gdy mamy taką możliwość, podaje
nam kielich z winem i mówi: „Krew Chrystusa”. Za
każdym razem głośno odpowiadamy „Amen”, jakby
to była odpowiedź: „Wiem, czego dostępuję.”
Następuje nasze zjednoczenie z Bogiem,
Trzeba Bogu za to dziękować i wielbić Go, że
pozwolił nam dostąpić tak wspaniałej chwili. Trwam
w dziękczynieniu i uwielbieniu.
Szanujmy naszych kapłanów, bo to dzięki nim
możemy uczestniczyć w tym wspaniałym misterium
Ciała i Krwi Pańskiej,
Piotr Starosta
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W Y P Ł Y Ń N A G Ł Ę B IĘ !

Skończył się kolejny rok szkolny
i katechetyczny. Jeszcze tylko odpust i festyn
parafialny i będzie można rozpocząć wakacje.
Wielu z nas ma je już od dawna zaplanowane,
inni pomyślą o tym dopiero teraz. Ale żeby móc
je rozpocząć, trzeba było przeżyć cały rok. A jaki
on był? Dla ostatnich w historii ósmoklasistów to
pierwszy rok w nowych szkołach, różnych
szkołach. Tych, których wybór był dla nich może
ciężkim orzechem do zgryzienia, ale też
pierwszą samodzielną, ważną decyzją w życiu.
Dla ostatnich (?) w historii piszących starą maturę
to rok stresu, walki o to, by umieć jak najwięcej,
by czegoś nie pominąć. Dla pozostałych pewnie
podobny do poprzednich.
A dla młodych chrześcijan tej parafii jaki
był ten rok? To przede wszystkim jak w całym
Kościele Rok Jubileuszowy czas nadziei na
zmiany, i to zmiany na lepsze w naszym życiu
wiary i nie tylko. Ten rok przyniósł umocnienie
dla niektórych wspólnot parafialnych, w których
gromadzi się młodzież. Szczególnie cieszy
umocnienie i rozwój Wspólnoty ModlitewnoEwangelizacyjnej (ok. 30 osób). Cieszy wzrost
i podążanie Scholi we właściwym kierunku
(chociaż często jeszcze z oporami). Cieszy
bezinteresowne zaangażowanie stałej grupy
wolontariuszy Caritas. Smucić może pewna
stagnacja i zamknięcie, a co za tym pewnie idzie
brak nowych twarzy w grupie Ministrantów
starszych (szkoła średnia). Cieszy wierność
i sy ste m aty cz n o ść grupy młodzieży
przychodzącej (przyjeżdżającej z okolic) na
czwartkowe nabożeństwa, choć jest to zaledwie
kilka procent trzcianeckiej młodzieży. Daje się
zauważyć wśród młodzieży zapał do działania
akcyjnego - pielgrzymki, wyjazdy, „duże
i mpr ezy" ( c h o ć za ni k a a k t y w n o ś ć w
rozprowadzaniu kartek świątecznych, zbieraniu
żywności itp.), ale brakuje wciąż przełożenia tej
„akcyjności" na stałą codzienną formację. A bez
tego, czy można wiele osiągnąć? Na pewno nie.
Przed nami wakacje. Jakie one będą? To
czas odpoczynku po całorocznej pracy (?!), czas
wyjazdów, kolonii, obozów , odwiedzania
znajomych i bliskich. Czy pomyślałeś drogi
bracie i siostro o tym, by może właśnie teraz
zdecydować się na „Wakacje z Bogiem". To,
wbrew opinii wielu, wcale nie musi być nudne
(Pan Bóg nigdy nie jest nudny trzeba tylko to
odkryć). Jeśli tylko chcesz możesz przeżyć

piękne chwile z Bogiem i poznać wspaniałych
ludzi, a także spróbować przeżyć czas w innym
środowisku niż dotychczas to robiłeś(aś).
A oto kilka propozycji:

3. Wczasorekolekcje dla dziewcząt szkół średnich
ZAKOPANE
m
Termin: 21.08.-28.08.2001
Koszt: 30 zł (1 dzień z wyżywieniem) + koszty
dojazdu. Możliwość dofinansowania dla tych,
których na to nie stać!
4. Wczasorekolekcje dla chłopców z kl. I i II
gimnazjum ŁĘTOWE (Beskidy)
Termin: 30.06.- 07.07.2001
Koszt: 25 zł (1 dzień z wyżywieniem) + koszty
dojazdu.
Szczegóły uzyskasz u księży duszpasterzy
młodzieży. A po wakacjach kontynuuj tę przygodę
z Jezusem na co dzień, realizując słowa Jezusa
przypominane nam przez Ojca Świętego - w y p ł y ń
n a g łę b ię !
ks. K rz y s z to f M S
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Następny odcinek „Humoru katechetycznego"
dotyczy 10 Przykazań Bożych. Jak zwykle na początku
podajemy prawidłowe brzmienie tych przykazań.

u

“Je s t zaw sze p rzy m nie

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

1. Piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
Termin: 31.07.-13.08.2001r.
Koszt: 90 zł (daiga osoba z domu płaci 60 żł)
2. Wczasorekolekcje dla chłopców szkół średnich
ZAKOPANE
Termin:
23 . 06 . - 30. 06.2001
07.07. -14.07.2001
14.07.-21.07.2001
21.07. 28.07.2001
Koszt: 30 zł (1 dzień z wyżywieniem) + koszty
dojazdu. Możliwość dofinansowania dla tych,
których na to nie stać!

MŁODZIEŻ
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S ą ta k ie c h w ile , k ie d y
W. Jam jest Pan Bóg twój, który Cię wywiódł z ziemi
egipskiej z domu niewoli.
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1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz
nadaremnie.

brał

Imienia

Pana

Boga

swego

3- Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
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4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
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6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
swemu.

m

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
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W. Jam jest Syn B o ż y , któiy Was wywiódł...
W. Jest jeden B ó g , któiy mnie w yw iódł...

w
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W . ... który pochodzi z ziemi...
W . ... który cię wyrwał z ziemi...

.

e

W. Jam jest syn T w ó j, który cię przywiódł...

W. Jam jest Pan Bóg twój , który za dobre wynagradza, a
za złe karze

i ę

W. Jam jest z Egiptu z domu
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1. Nie Bież Bogów cudzych przede mną

l . Nie będziesz miłował pana Boga swego na daremno
3. Czcij dni święte
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3. Dni święte święć
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4.Trzcij ojca swego i matkę swoją
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6. cudzołusz
6. Nie cycołóż
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6. Nie cudzołów
8. Nie będziesz miał złego świadectwa przeciw bliźniemu
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... tylko jaczasem o nim zapom inam .
J o a n n a N o ji k l. I V d

8. Nie mów fałszywego świadectwa według bliźniego
swego
8.Traktuj bliźniego swego jak siebie samego
8. Nie bież fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu
swemu
9. Nie pożądaj bliźniego swego
9. Nie pożądaj żony
9. Nie pożądaj żony bliźniego ani żadnej żony
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„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”
te słowa Jezusa wzywają do szczerego, poważnego
potraktowania maluchów, które mają tak jak my
swoje pragnienia dążenia i ideały. To dla nich
stworzono w parafii grupy, w których mogą się
spotykać, aby lepiej i pełniej rozwijać swoje małe
serca. To tu zbliżają się do Jezusa i uczą się go
piękniej kochać.
Schola Dziecięca prowadzona jest obecnie
przez s. Barbarę. Liczy 25 dzieci w wieku od II kl.
szkoły podstawowej do I kl. gimnazjum. Z radością
i duma można powiedzieć, że starsi chłopcy grają na

Przedstawione wyżej grupy dziecięce razem

skrzypcach, klarnecie i organach. Jest to wielkie

modlą się, bawią i pracują w parafii. Wspólnie

bogactwo scholki. Dzieci mają też do dyspozycji

przeżywają

grzechotki i tamburyna. Spotykają się trzy razy

Eucharystie i adoracje. To wówczas dzieci same

w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele. Jest to

przygotowują dary na ołtarz ofiarny, modlitwę

intensywne przygotowanie śpiewu, gry i tekstów,

powszechną , czytają lekcje i śp iew aj psalmy. Raz

ale także spotkanie ze Słowem Bożym, wspólna

w

modlitwa i rozmowy o Jezusie.

przedstawienia ewangeliczne, które są wystawiane

Scholka jest

c o m ie si ę cz ne ,

miesiącu

obydwie

odpowiedzialna za oprawę muzyczną Mszy św. dla

podczas

dzieci

odpowiedzialna

w każdą niedzielę o godz. 11.00. dzielnie

współpracuje z Dziecięcym Żywym Różańcem.

Mszy

św.

popołudniowe

grupy

przygotowują

dziecięcej.

wówczas

za

Schola

jest

przygotowanie

śpiewu, a Żywy Różaniec za treść.
Dzieci przygotowują również jasełka, Dzień

Żywy Różaniec dzieli się na dwie grupy,
które prowadzi s. Beata. Tu należy obecnie 40

Matki

oraz

inne

dzieci. Spotkania odbywają się w środy i piątki.

w przygotowaniu rekolekcji dla dzieci. Zawsze są

Dzieci wymieniają się między sobą tajemnicami

obecne na procesjach. W ciągu roku szkolnego

Różańca, codziennie odmawiają „swoja” tajemnicę,

wyjeżdżają

ofiarują ją w różnych intencjach. Na spotkaniach

a w czasie wakacji na tygodniowe obozy. Jest to

modlą się , czytają i rozważają pismo Święte,

czas, gdy dzieci uczą się bycia we wspólnocie, same

śpiewają pieśni, chcą w ten sposób zbliżyć się do

wykonują drobne obowiązki i prace. Uczą się

Jezusa. Są też wspólne gry i zabawy.

przebaczenia i ofiary a przede wszystkim mogą

razem

uroczystości.

do

Pomagają

sanktuariów maryjnych,

przebywać z Jezusem.
Korzystając
podziękow ać
pozwalają

z

okazji

wszystkim

swoim

pragniemy

rodzicom ,

maluchom

którzy

przychodzić

na

spotkania grup parafialnych, a Wam, drogie dzieci
dzisiaj mówimy: „Dobrze, że jesteście”.

s . B arb a ra i s. B eata
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Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Staszica, stoi
w Trzciance dom. Ma ładne podwórko, plac zabaw,
ogródek i boisko. Rozbrzmiewa gwarem młodych głosów,
czasem wrzawą radości a czasem kłótni i sporów. Dom jak
każdy i nawet urzędowa tablica nie wyróżnia go z pośród
innych. Dawno temu, kiedy codziennie przechodziłem
obok niego w drodze do szkoły, zastanawiałem się, kto
w nim mieszka, dlaczego, skąd... Także i później, ilekroć
mijałem go, wracałem myślą do moich dziecięcych
rozważań. Dom to rodzina, wspólnota, porozumienie. Jacy
są ci: którzy tworzą ten dom?
Niektórzy z przechodniów mijających go, myślą,
ba! Nawet mówią o jego mieszkańcach używając
najgorszych epitetów. Inni, zalewając się krokodylimi
łzami, litują się nad biednymi, bezradnymi, opuszczonymi
sierotkami.
Dom Dziecka... Sześć, nie, siedem lat temu po
prostu do niego wszedłem. Poznałem Grzegorza, jego
brata, jego siostry. Przez te lata widujemy się z Grzegorzem
prawie codziennie. Tak jakby dorastamy razem. Czasem
wspólnie przeżywamy jakieś radości, czasem kłócimy się o
jakieś ważne sprawy. Myślę, a raczej mam nadzieję, że
zaprzyjaźniliśmy się. Jeżeli może istnieć przyjaźń między
37-letnim facetem i 16-letnim chłopakiem. Jak myślisz
Grzegorz, może istnieć? Otaczają nas koledzy i koleżanki
Grzegorza. Wychowankowie domu? Współmieszkańcy?...
Niech zostanie jak powiedziałem: koledzy i koleżanki.
Często biorą udział w naszych małych radościach,
w naszych dużych kłótniach. Zdarza się, że omijają mnie z
daleka, ale tak ogólnie to... może mnie jednak trochę lubią.
Przez siedem lat patrzę jak z dzieci stają się
mężczyznami, wyrastają na kobiety... Ale tak naprawdę to,
jacy jesteście Grzesiu, Jadziu, Małgosiu, Dawidzie? Czy
naprawdę rozumiem Was i wasze problemy? Czy można
wejść między Was naprawdę?! Czy jestem tylko jak nurek
głębinowy: otoczony oceanem a jednak zamknięty
w innym świecie wnętrza skafandra? Niezdolny wychylić
się poza sztuczną powłokę by dotknąć innego życia.
Waszego życia...
Pytasz o nasze życie,
o to, jacy jesteśmy? Wiesz jak jest!
W tym Domu ludzie są różni,
zupełnie tak jak ci, którzy nas
oceniają z zewnątrz. Najgłupsze
jest to, że najwięcej złego gadają
ci, którzy tak naprawdę nic o nas
nie wiedzą. A przecież wystarczy
p rzy jść, p o ro z m a w ia ć! Ty
przyszedłeś...
Opinia o nas najczęściej
pochodzi z tego jak ludzie
oceniają naszych rodziców. A my
przecież możemy być i jesteśmy
inni! A dlaczeg o jesteśm y
w Domu Dziecka? Być może po
prostu nie mieliśmy szczęścia.
Baliśmy się tego Domu! Baliśmy
się tego, co nas w nim czeka.
Na początku było ciężko, bardzo
ciężko. Wszystkim. Ale... dali co
trzeba, nie bili, dla 6-ścio, 9-cio
latka było O K.

ii

Wiadomo, brakowało matczynej troski, miłości.
W zamian dostaliśmy wykwalifikowanych pedagogów
i psychologów, forsę na zakupy i... regulamin. Są tacy,
którzy to przyjęli, innym jest wszystko jedno. Ale czy to cię
dziwi? Skąd my mamy wiedzieć jak to ma być?! Przecież my
tak naprawdę nie wiemy nawet jak wygląda prawdziwa
rodzina. Możemy ją sobie tylko pooglądać w TV, w jakimś
serialu czy reklamie margaryny. W naszych rodzinach...
bywało różnie. Często w ogóle nie bywało. Mimo to są
wśród nas tacy, którzy bez względu na wszystko nadal
kochają swoich rodziców, utrzymują z nimi kontakt. Inni
nie potrafią zapomnieć i uważają, że ich rodzice nie dorośli
do tego by wychowywać czy nawet w ogóle mieć dzieci.
Ale tak naprawdę to im też pozostały jakieś uczucia i... oni
właśnie chyba najbardziej tęsknią.
Nie dziw się, więc że czasem nam “psycha siada”
i mamy jakieś dzikie czy zwariowane pomysły!
Mimo że mieszkamy w Domu Dziecka to nie
czujemy się jacyś specjalnie inni. Czasami jest nam po
prostu przykro, ale wcale nie czujemy się gorsi. No, bo
niby, dlaczego?!
Czy ten Dom nas zmienił? Na pewno! Wiemy, na
co nas stać, tu pomogli nam uświadomić sobie naszą
wartość, docenić siebie i to, co możemy sami zdobyć.
Potrafimy znaleźć sobie przyjaciół, nawet z poza „naszego”
środowiska. To właśnie te przyjaźnie pomagają przeżyć
zniechęcenie, brak bliskich, brak ...miłości. Wśród
przyjaciół potrafimy otworzyć się, “wyluzować”, może
nawet bardziej i łatwiej niż ci z... zewnątrz.
Na początku odliczaliśmy lata, które nam zostały
do usamodzielnienia. Teraz... boimy się tego momentu.
Chwili, kiedy będziemy musieli samodzielnie stanąć twarzą
w twarz z życiem. To chyba zawsze był najtrudniejszy
moment dla takich jak my. W dzisiejszych czasach jest
jeszcze gorzej: brak pracy, nieludzko drogie mieszkania,
brak perspektyw. Znowu nie mamy szczęścia...
Ktoś, kto ma “normalną” rodzinę też martwi się o
przyszłość. Oczywiście! Tylko, że kiedy on zawali szkołę,
nie znajdzie pracy, nie stać go na
mieszkanie, po prostu wróci do
domu.
A my?! Gdzie my mamy wrócić?...
Rozmawiam z Wami o domu, o
przyjaźniach, o życiu. Waszym
życiu...
Opowiadam Wam o sobie,
swoim domu, swoich przyjaźniach, o
swoim życiu... Sądzę, że rozmawiamy
szczerze i bez zahamowań. Muszę się
Wam jednak przyznać, że jest mi
głupio
i przykro. Dla czego? No cóż! Może
i rzeczywiście jestem z Wami, ale nie
mogę czy może nie umiem Wam
pomóc, dać coś więcej niż te nasze
rozmowy. Mogę jedynie starać się
Was rozumieć i spróbować zrobić coś
żeby inni też rozumieli.

Rozm awiali: Piotr i Przyjaciele
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Wielkim autorytetem jaki zostawił nam
Pan Bóg jest postać Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W naszej
Księgami Parafialnej możemy znaleźć bardzo
dużo pozycji opisujących Jego życie oddane
służbie Bogu i Ojczyźnie. Wśród nich znajduje się
książka pt. „W jednej cel z Prymasem Tysiąclecia*'
napisana w formie wywiadu jaki Mieczysław
Szymczak publicysta i dziennikarz zaangażowany
w ratowanie tożsamości narodowej Polaków
przeprowadził z ks. Stanisławem Skorodeckim,
jedynym św iadkiem w ięzien n y ch przeżyć
W ielkiego Prymasa Polski. Ks. Skorodecki
przedstaw ia Kardynała W yszyńskiego jako
prawdziwego Ojca Ojczyzny, który bardzo
ubolewał nad moralnym upadkiem Polaków.
m oralność

Stojąc na progu XXI wieku, gdy nasza
osobista, społeczna i rodzinna
pozostawia wiele do
życzenia, zróbmy
wszystko aby słowa
W ie lk ie g o Prym asa
Polski:
„Musimy
p r z e j ś ć wi e l o r a k i e
próby, udręki i niepo
koje aby służyć Naro
dowi w duchu Ewan
gelii, w duchu prawdy,
miłości i pokoju" były
dla nas wskazówką jak
żyć służąc Bogu i Oj
czyźnie.

Ja d w ig a Witkowska
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1. Część kościoła
2. Obrzędowy pochód religijny ze śpiewami
3. Najważniejsza księga liturgiczna
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Tłum ludzi na ulicach miasta, przystrojone
okna, dziewczynki sypiące kwiaty, sztandary,
orkiestra... i pośród tego wszystkiego On
Bóg
Wszechmocny, pokorny, ukryty w małym kawałku
chleba, niesiony przez kapłana.
Na naszych oczach dokonuje się święta
tajemnica przebywania Boga w postaciach chleba
i wina. Boże Ciało, święto Eucharystii, święto naszego
Mistrza, przypomina nam, że to On żywy Jezus ma
być w centrum naszego życia. Tylko On jest godny
chwały i czci, godny, aby Go uwielbiać, wysławiać.
To Chrystus, umierający i zmartwychwstający na
ołtarzu jest chlebem wolności. Pragnie z nami
spożywać Paschę, daje nam życie. Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i pili Jego Krwi,
nie będziecie mieli życia w sobie.” (J 6, 53). Chrystus
karmi nas sobą. Przychodzi, aby czynić nas wolnymi
dziećmi Bożymi. I idzie między nasze domy, zakłady
pracy, place zabaw, aby wejść w naszą codzienność.
Idzie po ..ulicy życia” każdego przechodnia. Chce
patrzeć na nasze życie i chce je zmieniać, pragnie
czynić je świętym. Spogląda na każdego, bo
wszystkich ukochał i dla ludzi właśnie rozsypuje
kwiaty swojej miłości. My kroczymy z Nim, bo tylko w

Jezusie jest nasza siła. Idziemy we wspólnocie, bo
przecież On sam powiedział: „Ponieważ jeden jest chleb,
przeto my liczni, tworzymy jedno ciało” (1 Kor 10,17).
Wspólnie też, krocząc za Jezusem, ogłaszamy
nasza wiarę, naszą miłość dla Boga Jedynego, Żywego,
Prawdziwego.
„O mój Jezu w hostii skryty
na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.”
s Beata

4. Leży na niej hostia w czasie mszy św.
5. Zespół obrzędów religijnych i ceremonii kościelnych
6. Okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej
7. Stół, na któiym sprawowana jest msza św.
8. Msza św. odprawiana w adwencie
9. Jed en z sakramentów św.
10. Inaczej eucharystia
11. Szczątki osób świętych
12. Opisy życia i nauki Jezusa Chrystusa

REDAKCJA „ŚW IATŁA Z LA S A LE T” ZA P R A SZA FIRM Y I INSTYTUCJE OD TEGO
NUMERU DO W SP O M A G A N IA DZIEŁA W YDAW ANIA NASZEJ PARAFIALNEJ G AZETY
POPRZEZ U M IESZC ZA N IE REKLAM I OGŁOSZEŃ.
Inform acji udziela Firma Arcan tel 216 50 20

13. Nakrycie głowy kapłana
14. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu

Warto w iedzieć, ż e ...
W modlitwie eucharystycznej, po słowach
konsekracji, odmawiamy jedną z czterech
aklamacji.

AKLAMACJA I

Litery w ramce czytane pionowo utworzą rozwiązanie, które można
złożyć (wraz z nazwiskiem i adresem) w: zakrystii, kancelarii lub
skarbonkach.

K: Oto wielka tajemnica wiary.
W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy
twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego
przyjścia w chwale.

Spośród prawidłowych rozwiązań zostanie wylosowana atrakcyjna
nagroda książkowa. Nazwisko zwycięzcy zostanie podane w
następnym numerze „Światła”.

AKLAMACJA II

Hasło krzyżówki m ajowej brzmiało: ZMARTWYCHWSTANIE.
Nadeszło kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. Spośród nich
nagrodę książkową wylosowała p. Józefa Raźniewska. Gratulujemy.
Zapraszamy wszystkich dorosłych i młodzież (dzieci mają swoją
krzyżówkę lub konkurs) do rozwiązywania.

K: Wielka jest tajemnica naszej wiary.
W: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego
kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując
Twgo przyjścia w chwale.

AKLAMACJA III
K: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
W: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i
zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem
świata.

AKLAMACJA IV
K: Tajemnica wiary.
W: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał,
Chrystus powróci.

\V
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Odpust
Parafialny
SOBOTA 23 CZERWCA 2001 R.
godz. 18.00 - Msza św. z homilią
godz. 19.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Parafii
godz. 20.15 - Przedstawienie teatralne „Powołanie św. Jana Chrzciciela”

NIEDZIELA 24 CZERWCA 200 1 R.
Msze św. z homilią: godz. 6.30, 8.00, 9,30, 11.00, 16.00, 18.00,
godz. 12.30 - UROCZYSTA SUMA Z PROCESJĄ
Słowo Boże głosi ks. dr Jan Kalniuk MS z Krakowa
godz. 14.00 - ROZPOCZĘCIE FESTYNU PARAFIALNEGO (OBOK PLEBANII)
godz. 14.00 - 19.00 - BIESIADA PARAFIALNA
* Prezentacja grup parafialnych
* Występ Zespołu Regionalnego „Sadkowianie”
* Loteria fantowa
* Aukcja na rzecz „Caritas Parafii”
godz. 16. 00 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ks. Proboszcza:
Policjanci, Strażacy, Nauczyciele, Księża
(boisko Szkoła Podstawowa nr 2)
godz. 19.30 - Losowanie nagród (obok plebanii)
Zabawa taneczna (gra zespół „Hubaduży”)
godz. 23.00 - Zakończenie

Czerwiec to miesiąc dzieci. Wasz miesiąc.
Kończycie rok szkolny, otrzymujecie świadectwa
z ocenami. Przed Wami dwa miesiące wakacji, w
czasie których będziecie wypoczywać i zbierać
siły do nauki w następnym roku szkolnym. To
również czas, gdy w szczególny sposób
przychodzimy do Serca Jezusa. W tym bowiem
miesiącu obchodzimy uroczystość Bożego Ciała,
święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, każdego
dnia w kościele spotykamy się na nabożeństwie
do Serca Pana Jezusa. Idźcie do Niego.
Podziękujcie Mu za czas nauki, poproście o to,
aby bezpiecznie przeżyć wakacje i wrócić do
szkoły. Powierzajcie Mu wszystkie wasze
pragnienia, marzenia oraz troski. On Was
przytuli, zrozumie. Bo nikt nie kocha nas tak, jak
Jezus.

Czerwcowa krzyżówka.
Rozwiązanie przynieście w niedzielę 1 lipca na
Mszęśw. o godz. 11.00.

Czy wiesz, że...
22 czerwca obchodzimy uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa? Święto to
zostało ustanowione na prośbę samego Pana
Jezusa, który objawił się siostrze zakonnej św.
Małgorzacie Marii. W swoim Sercu Jezus zanurza
wszystkich ludzi.

zmiłuj się nad

* Wstęp na festyn jest bezpłatny
* W trakcie festynu:
• rożen z kiełbaskami, szaszłyk „parafialny”, grochówka, bigos
• ciasto, kawa i herbata, lody i zimne napoje
• stoisko odpustowe
• loteria fantowa (atrakcyjne nagrody)

Dochód z festynu przeznaczony będzie na spłacenie kredytu
związanego z modernizacją ogrzewania w parafii oraz na
potrzeby „Caritas” Parafii.
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Kochane dzieci!

Najświętsze Serce Jezusa
nami.

A trakcja: podziw ianie p an o ram y m iasta.

DZIECI
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Miesiąc pośw ięcony Maryi.
Ubranie księdza.
Tam przebywał Jezus przez 40 dni.
Stroisz ją na święta.
Codzienny pokarm.
Zawód św. Piotra.
Imię ks. Proboszcza.
Eucharystia, którą sprawuje dwóch lub
więcej księży.
„Pomaga” księdzii przy ołtarzu.
Znane polskie sanktuarium Maryjne.
Otrzymał od Jezusa klucze Królestwa
Niebieskiego.
Kolor W ielkiego Postu.
Imię O jca świętego.

Kącik liturgiczny
Nowenna
nabożeństwo przygotowujące do
przeżycia ważnego święta. Odprawiana jest przez
9 kolejnych dni.

Serce Jezusa czczone jest w szczególny sposób w Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Arcybractwo to istnieje i działa w naszej parafii. Opiekunem grupy jest ks. Zb.Welter. Wszystkich, którzy są
zainteresowani tym, aby szerzyć kult Serca Jezusowego zelatorzy Straży Honorowej zapraszają na adoracje Najświętszego
Sakramentu w każdy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30 oraz na spotkania, które
odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca w auli Domu Katechetycznego po Mszy św. o godz. 12.30.

-Ciekawe, co to jest? O, jakiś portfel !
Świetnie, właśnie chciałam iść na lody.

Kasiu, Kasiu! Pomóż nam. Krzyś zgubił
pieniądze, które miał na lekarstwa.
Nie znalazłaś nic po drodze?
Nie
e. Dlaczego akurat ja?

Wtem...

Przepraszam, nie chce już tak postępować.
Proszę, nie gniewajcie się. wiecie co?
Zapraszam was do mnie do domu.
Mama zrobiła pyszną galaretkę.
Starczy dla nas wszystkich.

- Cześć Krzysiu! A co to, dlaczego płaczesz?
-Aniu, pomóż mi, zgubiłem pieniądze.
Miałem kupić lekarstwo dla babci. Co powie tata?
- Popatrz! Idzie Kasia, może ona coś wie?

- Przecież to mój portfel!
- Kasiu! Jak mogłaś?

Panie Jezu, naucz nas dobra i pomóż nam
przebaczać. Daj nam serca, które sq otwarte
na wszystkich. Amen.
tekst: s. Beata

