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Pan Bóg jedzie
z nami na wakacje, ale pod warunkiem że zamiast
zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą.
Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek
zapytał mnie: "Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?". Wywołało to falę śmiechu w
całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak głośno i długo, że nie
można było kontynuować kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni na Mszy
św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łukasz, kiedy wszyscy się śmiali,
podniósł rękę. Podałem mu więc mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które zadał
Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co więcej, stanowczym głosem oznajmił, że
zna odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli zdumieni i
zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał w płuca
powietrza i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, mówiąc:
"Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą

zabierzemy, a nie zostawimy w domu!". W całym kościele wszyscy pospuszczali
głowy i trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, że mają tak mądrego syna.
Choć pozornie pytanie mogło wydawać się śmieszne, to już odpowiedź na nie
może zmusić nas do zastanowienia. "Idźcie i odpocznijcie nieco". Na koniec
czerwca dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! A więc czas bez szkoły, bez
nauki, bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania każdego ranka ciężkiego
plecaka i co najważniejsze - bez porannego wstawania. Pewnie +każdy zgodzi się,
że te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu
to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie
zaplanował, że po całorocznym wysiłku
należy się odpoczynek. Łatwo wtedy cytować
słowa Jezusa z szóstego rozdziału Ewangelii
wg św. Marka: "Idźcie i odpocznijcie nieco".
Apostołowie, po trudzie ewangelizowania, wrócili do Jezusa i opowiadali o
swoich osiągnięciach. Mimo entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro
Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy uczeń szkoły podstawowej,
gimnazjum lub liceum wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku swoje
świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia
niesie go na górskie szlaki, nadmorskie plaże, czasem w dalekie, ciepłe kraje.
Niektórzy marzą o spływie kajakowym lub o wędkowaniu. Różne mamy pomysły
na wakacje i w różne miejsca jedziemy. Wakacje to taki piękny czas mający jedną
wadę - kiedyś muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej codzienności, do
szkoły, do różnych innych zajęć. Myślę, że warto już na samym początku wakacji
pomyśleć o tym, co mówili Piotrek i Łukasz: czy Pan Bóg też jedzie na wakacje?
Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą
zabierzemy! Wcale nie zamykają kościołów. Pakując wakacyjne plecaki czy
torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, abyśmy
zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami i przeżywać
wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą na
wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest
naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem… Mamy pamiętać, że na czas
wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest
sprawowana Msza św. Również w wakacje należy pamiętać o spowiedzi,
Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą
Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia;
dziękować Mu za słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi,
której doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spotkają! Ks. Jan
Twardowski w swoim wierszu pisał: "Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla
Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego
szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę oddajmy Jemu". Każda
chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.
Dostrzeż skarb od Boga. Wszystkim, którzy za niedługo rozpoczynają wakacje,
chciałbym dedykować bajkę o najpiękniejszym ze wszystkich skarbów: "Każdego

poranka bogaty i wszechpotężny król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych.
W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę
nudzić. Pośród różnych poddanych, zjawiających się codziennie na królewskim
dworze, każdego dnia punktualnie pojawiał się pewien cichy żebrak. Przynosił on
królowi jabłko, a potem oddalał się, równie cicho jak wchodził. Król, który
przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar z
odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a
wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak się tym nie zrażał. Powracał każdego dnia, by
przekazać w królewskie dłonie kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i
natychmiast odkładał jabłko do przygotowanego na tę okazję koszyka,
znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie
przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie pełen.
Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno
jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi
króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł
wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast,
aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z
nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do
siebie żebraka i zaczął go przepytywać. - Przynosiłem ci te dary, panie odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia
niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza.
Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym
ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień". Obyśmy potrafili w
każdym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb, jaki otrzymujemy od Boga.
Starajmy się, aby tego skarbu nie zniszczyć i nie zapomnieć o Panu Bogu, który
każdego dnia chce być z nami! Modlitwa wakacyjna: Naucz mnie Panie dobrze
wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno
przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać
otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie,
błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten czas.
Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku
środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie
byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen. źródło: DEON.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24.06.2018 r.
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających

naszą wspólnotę.
2. W Liturgii Kościoła:

 Dzisiaj przypada Uroczystość św. Jana Chrzciciela. Odpust w naszej
Parafii. Msza Św. Odpustowa o godz. 13:00 w kościele św. Jana.
Pozostałe Msze św. w dużym kościele.
 czwartek – św. Ireneusza biskupa i męczennika. Pamiętajmy
w modlitwie o ks. Ireneuszu naszym poprzednim proboszczu
 piątek – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Dzień szczególnej
modlitwy za Ojca św. Franciszka. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
3. Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę autokarową w dniach w dniach 10-15

września 2018. W programie: Czerna, Oświęcim, Katowice, Kraków,
Niepołomice, Staniątka, Ojców, Jasna Góra. Koszt 850 zł. Zapisy w biurze
parafialnym. Bliższe informacje u ks. Marka.
4. We wtorek 26 czerwca o godzinie 18.00 w kościele p.w. Miłosierdzia

Bożego w Żukowie wraz z XII Piknikiem dla Niepełnosprawnych,
odbędzie się koncert Haliny Frąckowiak. Wstęp jest bezpłatny
5.

Spotkanie dla rodziców osób wyjeżdżających na obóz w Czechach
będzie we wtorek za tydzień o 19.00. .

6.

Na dziedzińcu naszego kościoła w każdą niedzielę lipca zagości
IX Żukowskie Lato Muzyczne. Plenerowe koncerty tradycyjnie
odbywają się o godz. 16:00. W niedzielę za tydzień koncert Krystyny
Stańko z zespołem.

7.

Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego
Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.

8.

Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego
tygodnia. Szczęść Boże.

Słowo Boże na Niedzielę
Łk 1, 57-66.80
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie
miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia
przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego,
Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: Nie, lecz ma
otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma nikogo w twoim rodzie,
kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go
chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na
imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego
usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na
wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei
rozpowiadano o tym wszystkim,
co się zdarzyło. A wszyscy, którzy
o tym słyszeli, brali to sobie do
serca i pytali: Kimże będzie to
dziecię? Bo istotnie ręka Pańska
była z nim. Chłopiec zaś rósł i
wzmacniał się duchem, a żył na
pustkowiu aż do dnia ukazania się
przed Izraelem.
„Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem
miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane
plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie
dumą rodziny. Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby
zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować
ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z
Nazaretu jest Zbawicielem świata.”
(za Oremus)

Intencje Mszalne 25.06.2018r. – 01.07.2018r.

10:00
11:30
18:00

†Agnieszka Węsierska (25 greg.).
†Mąż Jerzy Staroszczyk w 8 r. śm.
1. ††Brunon i Irena Raulin.
2. O Boże bł. dla Mamy Agaty z okazji urodzin i dla całej
rodziny.
†Agnieszka Węsierska (26 greg.).
†Wnuk Tadeusz.
1. †Tadeusz Rutkowski w dniu urodzin.
2. Dziękczynna w 3 r. ślubu Patrycji i Sebastiana.
†Agnieszka Węsierska (27 greg.).
†Werner Noetzel.
1. Dziękczynna w 37 r. ślubu Danuty i Stanisława.
2. ††Jan, Łucja, Brunon Muszka, †Wojciech Syldatk,
†Zdzisław Bork.
†Agnieszka Węsierska (28 greg.).
††Rodzice: Paweł i Monika Pionk.
1. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł.
w rodzinie.
2. Dziękczynna w 38 r. ślubu Ewy i Tadeusza.
†Agnieszka Węsierska (29 greg.).
††Małgorzata i Paweł Grohs.
1. †Paweł Skierka, ††z rodziny: Smuczyńskich i Skierka.
2. ††Piotr i Gertruda, †Siostra Bronisława i ††z rodziny
Barzowskich.
1. †Agnieszka Węsierska (30 greg.).
2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Hanny i Andrzeja Kubiak, z
prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Dziękczynna w 50 r. ślubu Wandy i Kazimierza, z prośbą o
Boże bł. na kolejne lata i opiekę Matki Bożej dla całej
rodziny.
Ślub: Celina Reggel – Szymon Grucza.
Ślub: Anna Hrynkiewicz-Sudnik – Romuald Dabulis.
Dziękczynna w 45 r. ślubu Gertrudy i Stanisława.
†Syn Dariusz, †Brat Wojciech, ††Rodzice: Gertruda i Józef.
Dziękczynna w 18 urodziny Maksymiliana.
††Aniela i Norbert Bielińscy.
††Elżbieta i Piotr Nawojscy.
Andrzej Fierka (1 greg.).

20:00

†Halina Sreberska.

7:00
PONIEDZIAŁEK
25. 06. 2018 r.

8:00
18:00

WTOREK
26. 06. 2018 r.

7:00
8:00
18:00

ŚRODA
27. 06. 2018 r.

7:00
8:00
18:00

CZWARTEK
28. 06. 2018 r.

7:00
8:00
18:00

PIĄTEK
29. 06. 2018 r.

7:00
8:00
18:00

7:00
SOBOTA
30. 06. 2018 r.

XIII
NIEDZIELA
ZWYKŁA
01. 07. 2018 r.

8:00
15:00
16:00
18:00
7:00
8:30

