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Oto Serce, które tak bardzo umi
owa
o ludzi 

   Święte życie Jezusa na ziemi ukaza
o 
ludzkości najpiękniejsze cechy Jego Boskiego 
Serca. Pochyla
 się nad każdym smutnym, 
chorym, strapionym, potrzebującym. Nie waha
 
się stanąć w obronie najmniejszych, przebacza
 
grzesznikom, wszystkich bezgranicznie kocha
. 
Ta mi
ość zaprowadzi
a Go na Krzyż, na 
którym w ca
ej pe
ni ods
oni
 przed nami swoje 
pe
ne mi
ości Serce. Pozwoli
, by w
ócznia 
żo
nierza przebi
a je uwalniając z niego obfite 
strumienie krwi i wody.  
   Bóg wielu wybranym duszom ukazywa
 
tajemnice Swojego Boskiego Serca. I tak na 
przyk
ad wspó
czesna nam św. siostra Faustyna 
Kowalska prowadzi nas do Jezusowego Serca 
przez pryzmat Nieskończonego Jego Mi
osierdzia. 
Kieruje nasz wzrok na dwa strumienie: krew 
i wodę, które przeobficie tryskają na zagubioną 
ludzkość. W miesiącu czerwcu zatrzymujemy się 
jednak nad objawieniem w Paray-le-Monial, gdzie 
Bóg zechcia
 powierzyć swoje tajemnice bardzo 
rozmodlonej, m
odej zakonnicy - św. Ma
gorzacie 
Marii Alacoque. Wybra
 w
aśnie ją, by poprzez 
objawienia przedstawić jej Swoje Serce tak bardzo 
kochające ludzi i spragnione mi
ości. 
    "Modli
am się przed Najświętszym 
Sakramentem", wspomina św. Ma
gorzata 
Maria i "ukaza
 mi się Pan Jezus jaśniejący 
chwa
ą, ze stygmatami pięciu ran, b
yszczącymi 
jak s
ońce Z Jego świętej postaci bi
y promienie, 
a z piersi p
omienie jakby z ogniska gorejącego. 
Pan Jezus rozwar
 swoją pierś i ukaza
.
swe mi
ujące i najbardziej uwielbienia godne 
Serce, które by
o źród
em tych promieni 

MYŚLMYŚLMYŚLMYŚL    MMMMIESIĄCAIESIĄCAIESIĄCAIESIĄCA    
 

Tylko przez oddanie się 
Chrystusowi w osobistym 
ofiarowaniu się 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa, ludzkość 
może znaleźć 
przebaczenie i zbawienie 
 

Jan Paweł II 

KALENDARIUM  
 

1 czerwca – Św. Justyna 
Męczennika – wspomnienie 
 

3 czerwca – Karola Liangi i 
towarzyszy Męczenników  – 
wspomnienie 
 

4 czerwca – Zes
anie Ducha 
Świetego – uroczystość 
 

5 czerwca – NMP Matki 
Kościo
a – święto 
 

8 czerwca – Św. Jadwigi 
Królowej – wspomnienie 
 

10 czerwca – b
. Bogumi
a 
Biskupa – wspomnienie 
 

11 czerwca – Najświętszej 
Trójcy – uroczystość 
 

13 czerwca – Św. Antoniego 
z Padwy – wspomnienie  
 

14 czerwca – B
. Micha
a 
Kozala Biskupa i Męczennika 
– wspomnienie 
 

15 czerwca – Najświętszego 
Cia
a i Krwi Chrystusa – 
uroczystość 
 

17 czerwca – Św. Alberta 
Chmielowskiego – 
wspomnienie 
 

21 czerwca – Św. Alojzego 
Gonzagi Zakonnika – 
wspomnienie 
 

23 czerwca – Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  – 
uroczystość 
 

24 czerwca – Narodzenie Św. 
Jana Chrzciciela – 
uroczystość 
 

28 czerwca – Św. Ireneusza 
Biskupa i Męczennika – 
wspomnienie 
 

29 czerwca – Św. Aposto
ów 
Piotra i Paw
a - uroczystość  
 

  

. Wtedy Jezus powiedzia
: "Oto Serce, które 
tak bardzo umi
owa
o ludzi, a w zamian za to 
otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty 
przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile 
to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność. 
Pan Jezus mówi
 do Ma
gorzaty: "Moje Boskie 
Serce p
onie tak silną mi
ością ku ludziom, że nie 
może d
użej utrzymać tych p
omieni, zamkniętych 
w moim 
onie. Ono pragnie je rozlewać za twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi 
skarbami. To nabożeństwo jest ostatnim 
wysi
kiem mi
ości i będzie dla ludzi jedynym 
ratunkiem w tych ostatnich czasach".  
Boskie Serce jest otwarte dla wszystkich ludzi  
i stanowi sens naszego istnienia. W Jego 
otwartym Sercu jest mi
osierdzie i przebaczenie, 
którego tak bardzo potrzebują ludzie. Pan Jezus 
sam zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię" (Mt 11, 28). Zachęca do trwania 
przy Swoim Sercu. Mimo najszczerszych chęci 
żaden talent ludzki nigdy nie odda piękna Tego 
Serca w żadnym obrazie. Bóg sam swój obraz 
maluje w duszach ludzkich: "Stań przed 
Obliczem naszego Pana jak czyste p
ótno 
oczekujące na malarza" - powiedzia
a 
prze
ożona do Ma
gorzaty, a Bóg wyjaśni
 jej, że 
to jej dusza jest tym p
ótnem, na którym On sam 
zamierza wymalować obraz swojego cierpiącego 
życia, tego życia, które bez reszty up
ynę
o  
w mi
ości i wyrzeczeniu, w samotności, 
milczeniu i ofierze, aż do wyniszczenia.  
Tak jak niegdyś Jezus chcia
 taki Swój Obraz 
odtworzyć w duszy Ma
gorzaty - dziś na nowo 
poszukuje rozmi
owanych serc gotowych 
wszystko dla Niego poświęcić. W sercu 
otwartym mi
ością Boga jest także miejsce dla 
Ciebie. Przyjdź, usiądź, patrz, s
uchaj i trwaj. 
A potem... Potem us
yszysz wezwanie, które Pan 
skierowa
 do siostry Faustyny: namaluj obraz.  
I już nie szukaj malarzy, artystów. Ty bądź 
artystą, który użyczy Bogu swego 
niepowtarzalnego talentu i serca. Tam w
aśnie, 
w sercu, wymaluj ręce i nogi, oblicze i oczy, a w 
końcu wymaluj serce, które tak bardzo ukocha 
ludzi. Chciej stać się ikoną Boga - a On 
dopomoże, bo tych, których "od wieków pozna
, 
tych też przeznaczy
 na to, by się stali, na wzór 
obrazu Jego Syna" - najwierniejszej Ikony Boga. 

SJK 
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Wskażę im w życiu powo
ania drogę,  
a nią idących swą 
aską wspomogę.  
 

W rodzinie spokój i zgoda zagości,  
bo z
ączę wszystkich więzią mej mi
ości.  
 

Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, 
 ja sam balsamem pociechy się stanę.  
 

Pod moim skrzyd
em, grot z
ego ich minie,  
jam ich ucieczka w ostatniej godzinie.  
 

Stąd wzrok mój na nich odpocznie 
askawy,  
pob
ogos
awię codzienne ich sprawy.  
 

W Sercu Mym Źród
o grzesznikom otworzę,  
z którego sp
ynie mi
osierdzia morze.  
 

Od Mego Serca Ognistych P
omieni  
serce ozięb
e w gorące się zmieni.  
 

Serca, co dotąd s
użą mi gorliwie,  
jeszcze gorętszą mi
ością ożywię.  
 

Dom gdzie czcić będą obraz Serca Mego  
z b
ogos
awieństwa zas
ynie Bożego.  
 

Pracy kap
ańskiej dam b
ogos
awieństwo,  
że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.  
 

Czci mej szerzeniu gorliwie oddani  
w tym Sercu będą na wieki wpisani.  
 

Kto pierwsze piątki odprawi jak trzeba  
nie umrze w grzechu lecz wejdzie do nieba.  
 

Olcha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

1. Dam im wszystkie 
aski, potrzebne w ich stanie.   
2. Zgoda i pokój będą panowa
y w ich rodzinach.  
3. Będę ich pociesza
 we wszystkich strapieniach.  
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie 

przy śmierci.  
5. Wyleję obfite b
ogos
awieństwo na wszystkie ich 

przedsięwzięcia.  
6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źród
o 

nieskończonego mi
osierdzia.  
7. Dusze ozięb
e staną się gorliwymi.  
8. Dusze gorliwe szybko dojdą do wysokiej 

doskona
ości. 
9. B
ogos
awić będę domy, w których obraz Mego 

Serca będzie zawieszony i czczony.  
10. Kap
anom dam moc kruszenia serc 

najzatwardzialszych.  
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, 

będą zapisane w Mym Sercu i na zawsze w nim 
pozostaną.  

12. Przyrzekam w nadmiarze mi
osierdzia Serca Mojego, 
że wszechmocna mi
ość moja udzieli tym wszystkim, 
którzy będą przyjmować Komunię Św. w pierwsze 
piątki przez kolejne dziewięć miesięcy, 
askę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w stanie nie
aski Mojej, ani 
bez Sakramentów Św., i że Serce Moje stanie się dla 
nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. 

Obietnice Jezusa  

 

Zamyślenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idzie Jezus! 
 

        Tytu
 piosenki religijnej śpiewanej przez dzieci 
wprowadza nas w święto Bożego Cia
a. Ma ono swoją 
wyjątkowość. To nie my przychodzimy do świątyni, aby 
adorować Najświętszy Sakrament. Tego dnia kap
ani 
wynoszą z murów kościelnych Jezusa, aby Swą obecnością 
uświęci
 nasze miejsca życia, zak
ady pracy, ulice. Jest nas 
wtedy dużo, ale czy wszyscy się modlimy? 
     Znany polityk chwali
 się przed laty, że podczas procesji 
Bożego Cia
a za
atwi
 kontrakt dla dużego zak
adu pracy. Po 
czasie okaza
o się, że nic z tego nie wysz
o. Może też dlatego, 
iż z uroczystości religijnej uczyni
 spotkanie biznesowe? 
     Podczas naszej procesji też się toczą różne rozmowy, 
szczególnie w dalszej odleg
ości od baldachimu. Komu się 
powiod
o, kto znalaz
 atrakcyjną pracę, a kto ma k
opoty 
finansowe. Analizuje się też dobór nowych par 
narzeczeńskich, rozpad już istniejących związków, 
przygląda się strojom uczestników.  
     Są to nasze codzienne sprawy. Ale Jezus już je zna i tego 
dnia pragnie czegoś innego. Przez  S
owo Boże i modlitwę 
mamy je przebóstwić, czyli przeniknąć je Duchem Bożym. 
Niech będą naszą drogą do zbawienia. Bo życie wieczne 
osiągamy nie tylko przez sakramenty i modlitwę. Czynimy 
to też przez uczciwą pracę, pomoc bliźniemu, czystość 
przedma
żeńską i ma
żeńską. 
     Kilka tygodni temu zmar
 polski zakonnik, opiekun 
trędowatych, kandydat do pokojowej Nagrody Nobla 
o. Marian Żelazko. Zachwycającym się jego heroicznym 
dzie
em pomocy ciężko chorym odpowiedzia
 pod koniec 
życia: „Nic co tutaj nie jest tak naprawdę ważne, ważne jest 
to co tam.” Pamiętajmy o tych s
owach. 
     W Boże Cia
o idzie Jezus, kroczy po naszych ulicach. 
Idźmy za Nim ze s
owami modlitwy i przebóstwionym 
życiem. Wtedy będziemy umieli wybierać każdego dnia to 
co jest naprawdę ważne i pójdziemy za Jezusem do Nieba. 
 

L.K.
P.S. Weźmy ze sobą na procesję książeczki do 
nabożeństwa. U
atwią nam wspólny śpiew razem 
z chórem.   
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Pierwsza  Komunia Święta  

Do Komunii Świętej w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Przytocznej w dniu 14.05.2006r przystąpi
o 12 
ch
opców i 20 dziewczynek. Uroczystość komunijną poprzedzi
o b
ogos
awieństwo udzielone przez kap
ana i 
rodziców. Następnie dzieci uda
y się do kościo
a, gdzie odby
a się uroczysta Msza święta. Kośció
 na tę uroczystość 
zosta
 pięknie ozdobiony bia
ymi kwiatami. Dzieci poprzez modlitwę oraz śpiew bra
y czynny udzia
 we Mszy świętej 
Na tę szczególną chwilę dzieci przygotowa
y liturgię. Jedne recytowa
y wiersze, sk
ada
y podziękowania, śpiewa
y 
psalm, a inne nios
y dary o
tarza. Dla każdego dziecka, jak również dla rodziców, najwspanialszym elementem 
Eucharystii by
 moment przyjęcia Cia
a Chrystusa. 

Ca
a ceremonia by
a zarówno chwilą radości jak i wielkiego skupienia. Przed
użeniem tej chwili by
 „Bia
y Tydzień”, 
podczas którego spotkaliśmy się wszyscy na wspólnych modlitwach. 
 Ukoronowaniem ca
ości by
a pielgrzymka dzieci komunijnych z ca
ej parafii wraz z rodzicami, dziadkami do Lichenia. 
                                  G.T. 

Po raz kolejny wierni w 
kościele filialnym Nowej 
Niedrzwicy przeżywali  
I Komunię dzieci mieszkających 
w Nowej Niedrzwicy i Krasnym 
D
usku. 
 Na dzień I Komunii św. 
przypad
a Niedziela Dobrego 
Pasterza - niedziela modlitw  
o nowe powo
ania, do tego 
tematu też nawiązywa
a nasza 
dekoracja. Pan Jezus na 
odzi 

owi w sieci dzieci, które przez 
spotkanie z Nim w Eucharystii 
stają się Jego prawdziwymi 
uczniami. 
  Po raz pierwszy do Komunii 
świętej przystąpi
o ośmioro 
dzieci. 4 ch
opców i 4 
dziewczynki. 
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 Uroczystość przyjęcia I Komunii Świętej 
przez nasze dzieci by
a bardzo wzruszająca z 

ezką w oku. Pe
na wiary, mi
ości i nadziei, 
że Jezus zostanie w ich serach na ca
e życie.  
 Na pielgrzymce w Licheniu dzieci  
z rodzicami odda
y się w opiekę matce Bożej.  
W Sanktuarium jest tyle ciekawych miejsc 
jak: Golgota, Bazylika, Schody Pokutne, w 
których można modlić się i wielbić Boga 
ca
ym sercem, s
owem i śpiewem. 

                               M a m a  
 

 Do pierwszej Komunii Świętej 
przygotowa
am się przez ca
y rok. Po 
Spowiedzi Świętej poczu
am, że moje serce 
jest czyste i lekkie. Po przyjęciu Pana Jezusa 
do serca jestem szczęśliwa, ze będę mia
a 
nowego Przyjaciela. W Licheniu najbardziej 
podoba
a mi się Bazylika i Golgota. 
Wzruszy
 mnie obraz Maryi. Będę 
wspominać tę pielgrzymkę jako bardzo 
rozśpiewaną i pe
ną radości. 

                       K a r o l i n a  
 

 Wczoraj by
am u pierwszej Spowiedzi 
Świętej, a dzisiaj przyję
am pierwszy raz Pana 
Jezusa do swojego serca. Bardzo się cieszę, że 
będę mog
a uczestniczyć w pe
ni we Mszy 
Świętej i przyjmować już Pana Jezusa. 

                               

P a u l i n a  
 

PPrrzzeedd  ccuuddoowwnnyymm  oobbrraazzeemm  ww  LLiicchheenniiuu 

PIELGRZYMKA DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH  

DO LICHENIA 
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Spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI  
 

Wizyta Benedykta XVI w Polsce by
a jednym z najbardziej 
oczekiwanych wydarzeń ostatnich miesięcy. Przyjazd 
papieża wzbudzi
 niezwykle duże zainteresowanie na 
ca
ym świecie. Również mieszkańcy naszej parafii nie 
pozostali na to wydarzenie obojętni. W spotkaniach  
z Ojcem Świętym w Warszawie, Częstochowie i Krakowie 
uczestniczy
o kilkanaście osób z naszej parafii. 
 

„ D e s z c z  
 a s k ”  
 Miejsce warszawskiej celebry zape
nia
o się wiernymi 
od samego rana. Ci, dla których zabrak
o miejsca  
w sektorach znaleźli je nieco dalej w ogrodach saskich. 
Wiernym nie przeszkadza
 padający deszcz i ch
ód.  
W pewnym momencie ktoś krzykną
, że ta ulewa to deszcz 

ask, jakie sp
ywają na uczestników spotkania. Nikt nie 
rezygnowa
, a Plac zape
nia
 się coraz większą liczbą 
wiernych. Wszyscy chcieli choć przez chwilę zobaczyć 
Ojca Świętego. Trwa
o oczekiwanie. Przygotowywanie 
śpiewów. Próby przed powitaniem papieża. Prowadzący co 
jakiś czas odczytywali has
a wypisane na transparentach. 
Wśród nich znalaz
 się m.in. G
ogów.  
 W sumie w warszawskim spotkaniu z Benedyktem XVI 
uczestniczy
o ponad 300 tys. osób. W tym blisko tysiąc 
pielgrzymów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
 

„ O k n o ”  
 Po Warszawie i Częstochowie papież uda
 się do 
Krakowa. Miasto Jana Paw
a II niecierpliwie oczekiwa
o 
na Benedykta XVI. Ojciec Święty przyby
 do miasta 
późnym wieczorem, to jednak nie zniechęci
o wiernych 
by udać się pod s
ynne „papieskie okno” krakowskiej 
kurii. Wszyscy czekali by Benedykt XVI wzorem Jana 
Paw
a II wyszed
 do zebranych. Kiedy rozmawia
em  
z oczekującymi mówili, że liczą na równie spontaniczny 
dialog z papieżem jak z jego poprzednikiem.  

Czekać by
o warto. Benedykt XVI ukaza
 się  
w oknie. Ukazywa
 się także przez kolejne dni pobytu  
w Krakowie. Ostatnie spotkanie przynios
o to na co wszyscy 
tak bardzo liczyli. Benedykt XVI rozmawia
 z wiernymi.  

 

„Duch Jana Paw
a II” 
Bardzo wyjątkowe by
y g
ówne uroczystości  

w Krakowie. Wieczorne spotkanie z m
odzieżą  
i niedzielna Msza św. Pielgrzymi podkreślali, że podczas 
tych spotkań odczuwalny by
 „Duch Jana Paw
a II”.  

Ks. Bp. Edward Dajczak powiedzia
 mi, że 
sobotnie spotkanie by
o wyjątkowym świadectwem 
polskiej m
odzieży. Porówna
 je także do spotkania  
w Kolonii w sierpniu ubieg
ego roku. Biskup stwierdzi
, że 
w Krakowie atmosfera by
a równie niesamowita jak tam, 
pomimo iż tu by
o mniej m
odzieży i by
a to g
ównie 
jedynie m
odzież Polska.  

Podobnie by
o w niedzielę. Ponad milion 
wiernych ws
uchiwa
o się s
owa Benedykta XVI, który 
bardzo wyraźnie nawiązywa
 do pierwszej podróży do 
Polski Jana Paw
a II.  

 
Benedyktowi XVI uda
o się zdobyć serca Polaków. 
Pielgrzymi z którymi mia
em okazję wracać podkreślali, 
że jest on naprawdę „naszym papieżem” i nie można już 
nazywać Ojca Świętego inaczej jak w
aśnie „nasz 
papież”. Zapewniali również, że ta pielgrzymka 
pozostanie w ich pamięci na zawsze. 

ow.ad 
(ow.ad@interia.pl) 
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Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski by
a dla mnie 
wielkim przeżyciem.  
W piątek uda
o mi się zobaczyć Papieża jadącego 
papamobile do Pa
acu Arcybiskupów Krakowskich. 
Pomimo zmęczenia bardzo pracowitym dniem, Ojciec 
Święty pozdrawia
 tysiące mieszkańców Krakowa 
wiwatujących na jego cześć. W sobotni wieczór na 
krakowskich B
oniach rozpoczę
o się spotkanie 
Papieża z m
odzieżą. Wspania
a atmosfera, 
spontanicznie reagujący kilkuset tysięczny t
um, 
radosny Papież, na zawsze pozostaną  
w mojej pamięci. Największe jednak wrażenie zrobi
a 
na mnie nauka Benedykta XVI  
o budowaniu domu na skale. Ojciec Święty poruszy
 
w niej wszystkie najistotniejsze  
dla m
odych ludzi kwestie, związane z ich potrzebami, 
pragnieniami, problemami i wyzwaniami. „Postawcie 
na Chrystusa”, tak apelowa
 do zebranej m
odzieży 
Papież. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej, 
również na krakowskich B
oniach, wzbogaci
o mnie  
o kolejną naukę Benedykta XVI. Prosi
 On zebranych, 
aby trwali mocni w wierze, nadziei i mi
ości. Pogoda 
ducha, skromność i autentyczna troska o każdego  
z wiernych, spowodowa
y, że Benedykt XVI zdoby
 
serca Polaków. Najważniejsze jest jednak to, abyśmy 
s
owa Piotra naszych czasów wprowadzali w czyn, 
gdyż to On jest ska
ą, na której zbudowany jest 
Kośció
 Jezusa Chrystusa.  

Pawe
 
 

„Proszę was, abyście stojąc na ziemi 
wpatrywali się w niebo” 

(s
owa z niedzielnej homilii Benedykta XVI) 
 
A niebo wciąż nas w ten majowy, papieski weekend  
w Krakowie zaskakiwa
o. Gdy papież w sobotę pojawi
 
się na B
oniach, na których czeka
a na niego 
rozentuzjazmowana m
odzież, to od razu zza szarych 
chmur wysz
o s
ońce, które nam już do końca spotkania 
towarzyszy
o. I w jego promieniach s
uchaliśmy s
ów 
papieża do nas skierowanych: o mądrym budowaniu 
domu naszego życia. Zachwyci
o mnie w papieżu jego 
si
owanie się z (jakże trudnym!)językiem polskim. 
Podją
 to wyzwanie, bo wiedzia
, że sprawi Polakom 
radość mówiąc w ich ojczystym języku... Niesamowite 
dla mnie by
o obserwowanie jego szczerego zdumienia 
na nasze żywio
owe reakcje i jego nieco zawstydzony 
uśmiech. Uczestniczy
am w każdym spotkaniu papieża  
z wiernymi w Krakowie, ale to w
aśnie sobotnie 
spotkanie z m
odzieżą najbardziej utkwi
o mi w pamięci, 
ponieważ uważam, że by
o w nim najwięcej 
spontanicznej radości i chrześcijańskiej jedności. 

E.K. 
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Można śmia
o powiedzieć, że chleb jest podstawą wyżywienia 
wszystkich ludów Ziemi. Wypiekano go i wypieka do dzisiaj 
z mąki otrzymywanej po zmieleniu ziarniaków przede wszystkim 
takich zbóż jak pszenica, żyto i kukurydza. Pierwsze chleby 
cz
owiek nauczy
 się wypiekać prawdopodobnie już w czasach 
gdy „udomowi
” te zboża, czyli oko
o 10 tys. lat temu. Jedna 
kultura nie zna
a tego pokarmu to Eskimosi - Inuici. Przyczyna 
jest prosta – klimat, w którym żyją uniemożliwia uprawianie 
roślin. Ich chlebem by
a ryba, dlatego w pierwszych 
t
umaczeniach Pisma Świętego czy modlitwy „Ojcze nasz” dla 
Eskimosów misjonarze s
owo chleb zastępowali s
owem ryba. W 
polskiej tradycji chleb zawsze uważano za rzecz bezcenną i 
świętą, gdy chleb albo jego kawa
ek upad
 na pod
ogę, 
podnoszono go i ca
owano. W wielu rodzinach do dzisiaj przed 
rozkrojeniem chleba kreśli się go znakiem „Krzyża Świętego” bo 
jest darem Bożym. Ta powszechność chleba jako podstawy 
wyżywienia ludzkości by
a z ca
ą pewnością przyczyną, że Jezus 
Chrystus wybra
 w
aśnie tę postać jako uobecnienie Swego 
Świętego Cia
a tu na ziemi do czasu Jego ponownego przyjścia. 
Po prostu daje nam Siebie jako pokarm. Po rozmnożeniu 
chlebów ewangelista Jan przytacza bardzo ważną mowę Jezusa 
o chlebie życia: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie 
Mojżesz da
 wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam 
przedziwny chleb z nieba. (J 6,32) T
um, który prosi
 Jezusa aby 
da
 im taki w
aśnie chleb us
ysza
 od niego: Jam jest chleb życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie 
akną
; a kto we Mnie wieży, 
nigdy pragnąć nie będzie. (J 6,32) Chrystus wskazuje tu na 
Siebie jako chleb, który przychodzi z nieba, aby dawać życie. 
Jest On darem zbawczym dla ludzi. 
W dalszej części swojej mowy przedstawionej przez Jana w tym 
samym rozdziale Jezus już mówi wprost: Jam jest chleb życia. 
To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpi
 z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie ży
 na wieki. Chlebem, który Ja dam, 
jest moje Cia
o z życie świata. (J 6,48 50 – 51) By
o to dla 
ówczesnych ludzi nie do przyjęcia. Nie rozumieli tych s
ów także 
aposto
owie i uczniowie Chrystusa. 
Dopiero podczas Ostatniej Wieczerzy gdy Jezus przemieni
 
chleb i wino, uobecniając przez te znaki swoje Cia
o i Krew, 
z
ożone w ofierze za zbawienie świata aposto
owie pojęli sens 
s
ów Jezusa Jam jest chleb życia. 	ukas z tak przekazuje nam 
ten moment: Następnie wzią
 chleb, odmówiwszy dziękczynienie, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. W czerwcu przeżywamy nabożeństwa ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa odprawiane będą codziennie 
po mszy św. 

2. W piątek 24 czerwca uroczystość Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. Msze św. Msza św. odprawiana będzie 
o godz. 1000 i 1800.  

 W Lubikowie o godz. 1700.  
W Nowej Niedrzwicy o godz. 1800 

3. W piątek 23 czerwca zakończenie roku szkolnego. Msza św. 
dla dzieci i m
odzieży o godz. 800 w kościele parafialnym. 

4. Od ostatniej niedzieli czerwca wprowadzamy wakacyjny 
porządek Mszy św. niedzielnej  
w Przytocznej: o godz. 800, 1200 i 1800. 
Nie ma Mszy św. o godz. 1000.  
W tygodniu Msze św. o godz. 1800.  
W Lubikowie Msza św. bez zmian.  
W Nowej Niedrzwicy Msza św. o godz. 1045 

 
 
 
 
W mesiącu maju nikt nie przyją
 Sakramentu Chrztu św.  
 
 
 
 
 
 

W miesiącu maju nikt nie zawar
 Sakramentu Ma
żeństwa 
 
 
 
Pożegnaliśmy: 
1. Marian Komorowski zm. 16.05. pogrzeb odby
 się 18.05.2006 r 

 

po
ama
 go o poda
 mówiąc: To jest Cia
o moje, które za 
was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę (	k 
22,19). Od samych początków wspólnoty chrześcijańskie 
zbiera
y się, by powtarzać i uaktualniać ten gest Jezusa 

amania chleba. Pierwsza Msza Święta po 
zmartwychwstaniu Chrystusa mia
a miejsce w Emaus, 
gdzie dwaj uczniowie, którzy stracili nadzieję poznali 
Jezusa w
aśnie po 
amaniu chleba: Gdy zają
 z nimi 
miejsce u sto
u, wzią
 chleb, odmówi
 b
ogos
awieństwo, 
po
ama
 go i dawa
 im. Wtedy oczy im się otworzy
y i 
poznali Go, lecz On znikną
 im z oczu (	k 24, 30 – 31 ). 
Musimy sobie zdawać sprawę, że w każdej Mszy Świętej 
podczas przeistaczania Jezus staje wśród nas w ca
ym 
Swym Bóstwie i materialności Swego Cia
a pod postacią 
w
aśnie chleba. To jest ta pamiątka stale obecna – odby
a 
się i stale trwa. W ten sposób Jezus jest zawsze do naszej 
dyspozycji i czy skorzystamy z Jego oferty to już zależy 
wy
ącznie od nas. Zbliża się święto Bożego Cia
a. Jest to 
uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu Cia
a i 
Krwi Chrystusa. Warto wówczas idąc w procesji adorować 
Najświętszy Sakrament i w milczeniu rozważać s
owa św. 
Augustyna – modląc się: 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, prosimy 
Ojca o rzeczy potrzebne dla naszego cia
a, chleb bowiem 
symbolizuje to wszystko, co jest nam niezbędne. 
Albo też przez chleb powszedni rozumiemy Chleb, który 
bierze się z o
tarza. 
Powinnyśmy prosić o to, żeby da
 nam tego Chleba. O cóż 
się bowiem wówczas modlimy, jeśli nie o to, żebyśmy się 
nie dopuścili jakiegoś z
a, które by nas od tego chleba 
oddzieli
o? 
                 A.G. 

CHLEB – POKARM ŻYCIA 
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ… 
 
 

….i ciesz się bogactwem radości, jaką daje miesiąc Serca 
Jezusowego. Wygląda na to, że Pan Jezus sam wybra
 czerwiec na 
miesiąc Swego Serca. Największe objawienie, tak zwane wielkie 
objawienie świętej Ma
gorzaty Marii, mia
o miejsce 16 czerwca. 
Us
yszano wówczas s
owa: „Oto Serce, które tak bardzo umi
owa
o 
ludzi, że niczego nie szczędzi
o (…) by im dać dowody swej 
mi
ości.” 
 Co można powiedzieć o czerwcu? Jest pośrodku roku, tak jak 
serce pośrodku cz
owieka, ma najwięcej ciep
ych dni i nocy. Koniec 
miesiąca jest początkiem radości – on sam odchodzi, ale czerwcowy 
Jezus rozdaje podarunki: uczniom wakacje i to aż dwa miesiące po 
trzydzieści jeden dni każdy; doros
ym daje urlopy, rolnikom  
 
 
  

 
 

 

otwiera
o się na ludzi. Serce zawsze kojarzy się z mi
ością. Ty Jezu, który 
jesteś wyrazem największej mi
ości Boga do ludzi, Ty, który bardzo 
kochasz naucz nas „kochać bliźniego jak siebie samego.” Jak to jest z tą 
mi
ością? 
 

 Jeśli chodzi o moich bliskich – to ich kocham, co do tego nie mam 
wątpliwości,  ale gdy idzie o innych to sprawy się komplikują. Moi 
sąsiedzi? są sympatyczni owszem, ale żeby zaraz kochać? – Ludzi, 
których spotykam? A kto ich zna? Jak mogę kochać kogoś, kogo nie 
znam. Kochać oznacza dać wszystko, ale jak można dać wszystko 
wszystkim? Jak to więc jest? A może wtedy staje się możliwe kochać 
innych: wystarczy spróbować to zrobić. Wystarczy chcieć ich zrozumieć 
i wczuć się w s
abość, niepewność i kruchość. Może to jest tajemnicą 
mi
owania bliźniego: po prostu wystarczy wejść w czyjeś po
ożenie. 
Panie! Oświeć moje serce bym umia
a rozpoznać, czym jest mi
ość i co 
nią nie jest. 
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Nauczanie 
Benedykta 

XVI 
 

 

„Budować na Chrystusie i z Chrystusem 
znaczy budować na fundamencie, któremu 
na imię mi
ość ukrzyżowana... To budować 
z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli 
my odmawiamy wierności, bo nie może 
zaprzeć się samego siebie. To budować z 
Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym 
ludzkim sercem i mówi: «Ja ciebie nie 
potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». To 
budować z Kimś, kto z wysokości krzyża 
wyciąga ramiona i powtarza przez ca
ą 
wieczność: «Życie moje oddaję za ciebie, 
bo cię kocham, cz
owieku». Budować na 
Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć 
wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, 
marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To 
powiedzieć sobie, swojej rodzinie, 
przyjacio
om i ca
emu światu, a nade 
wszystko samemu Chrystusowi: «Panie, nie 
chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty 
wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty 
masz s
owa życia wiecznego». Moi 
Przyjaciele, nie lękajcie się postawić na 
Chrystusa! Tęsknijcie za Chrystusem, jako 
fundamentem życia! Rozpalajcie w sobie 
pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i 
dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko 
postawi na mi
ość ukrzyżowaną wcielonego 
S
owa”  
 

(Przemówienie do m
odych, Kraków-B
onia) 
 

(kropka.) 

 

"O Piękności Niestworzona, 
kto Ciebie raz pozna
, 

ten nic innego pokochać nie może. 
Czuję że tonę w Nim, 

jako jedno ziarenko piasku, 
w bezdennym oceanie. 

Czuję, że nie ma ani 
jednej kropli krwi we mnie, 

która by nie p
onę
a 
mi
ością ku Tobie 
O Serce Boże..." 

 

/św. s. Faustyna/ 
 

zapowiedź żniw. Czas biegnie 
nieub
agalnie a ja… 
 

„Uchylam drzwi kościo
a, 
wchodzę, panuje tam cisza, 
pó
mrok. Czas jakby 
zatrzyma
 się na zewnątrz, 
gdzie rozbrzmiewają  odg
osy 
rzeczywistości. Siadam z 
przodu i wpatruję się w  
figurkę Serca Jezusowego. 
Panie! Pomimo, że jesteś 
Bogiem mia
eś zwyk
e ludzkie 
serce – pozornie s
abe, ale 
niezmiernie kochające, które 
przeży
o niewdzięczność, 
zdradę, ból, cierpienie
 ból, cierpienie. Im bardziej
cierpia
o, tym bardziej
 


