nr 25/2016 (429) 19 VI 2016 rok
XII Niedziela zwykła: (Za 12, 10-11; Ps 63; Ga 3, 26-29; Łk 9, 18-24)
Za kogo Mnie uważasz? Kim dla ciebie jestem? Pyta dziś każdego z nas Jezus.
Dla Niego nie są ważne opinie, które usłyszałeś na kazaniu w kościele, tak jak nie były ważne opinie, które słyszeli apostołowie od innych. Dla Jezusa nie są ważne opinie o Nim, o Kościele, które możesz codziennie usłyszeć w radiu i telewizji.
Jezus chce usłyszeć twoją opinię. Kim On naprawdę jest dla ciebie? Dlaczego idziesz za
Nim, dlaczego jesteś katolikiem? Tradycja? Przyzwyczajenie? Czy głęboka wiara w to, że Jezus
jest Mesjaszem, jedynym Panem naszego życia i Zbawicielem. I tak naprawdę bez Niego nie
jesteś w stanie zrobić kroku naprzód, aby nie popełnić jakiegoś błędu, aby się nie zagubić w
życiu wśród tylu opinii, które można dziś usłyszeć. Bóg nie chce od ciebie słyszeć regułek z
katechizmu, których uczyłeś się w dzieciństwie, a dziś ich już nie pamiętasz. On chce usłyszeć
twoją odpowiedź, która będzie wychodziła z głębi twojego serca.
Dla Boga jest ważna twoja wiara, nie wiara drugiego człowieka. Na sądzie ostatecznym nie
będziesz opowiadał o tym, co sąsiad mówił o Bogu, ale zdasz sprawozdanie ze swojego życia,
przedstawisz Bogu owoce swojej wiary.
Żeby usłyszeć i znaleźć odpowiedź na to pytanie, kim jest dla ciebie Jezus, musisz wejść w
głębiny swojego serca. Musisz zaprzeć się samego siebie. Zaprzeć się samego siebie to nie
ucieczka od swoich grzechów, słabości i od siebie samego. Dziś wielu ludzi ucieka od ciszy.
Myślą, że w ten sposób zapomną o swoich wadach i problemach. Uciekają w telewizję, komputery, alkohol, w cokolwiek, aby w ciszy nie popatrzeć na samego siebie, na swoje życie i, co
najważniejsze, aby w ciszy nie usłyszeć w swoim sumieniu głosu Boga.
Zaprzeć się samego siebie to na samym początku akceptacja samego siebie. Ten, kto zaprze się
samego siebie, nie będzie szukał ratunku w nikim i niczym innym oprócz Boga.
Tak jak apostołowie słyszeli wiele opinii o Jezusie, opinii politycznych, które powtarzali nie
tylko ludzie z pałacu Heroda, opinii religijnych, które słyszeli od faryzeuszów i uczonych w
Piśmie; Jezus zapytał ich o własne, osobiste zdanie. Zapytał ich o to, co jest w głębinach ich
serca.
Każdy z nas słyszy dziś bardzo wiele opinii o Jezusie, o Bogu – opinii politycznych i religijnych. A Jezus pyta: Za kogo ty Mnie uważasz? Kim Ja dla ciebie jestem?
Nie trzeba dużo mówić, nie trzeba dużo czytać, nie trzeba szukać opinii innych. Tylko
usiąść w ciszy, wejść w swoje serce, zaakceptować i pokochać samego siebie. I odpowiedzieć
na to pytanie. I myślę, że ta odpowiedź nie jest potrzebna tylko Chrystusowi, ale nam samym.
Odpowiedz dziś na to pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus, za kogo Go uważasz?

I

Autor: o. Tomasz Jakubczak CSsR – Misjonarz pracujący w parafii Trójcy Świętej w Pietropawłowsku (Kazachstan)
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Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego

Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Odpust Sanktuaryjny
Renowacja Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła

24 czerwca (piątek)
- godz. 17:30 Nowenna Nieustanna do MBNP, modlitwa oczekiwania i przywitanie Figury św.
Michała Archanioła
- godz. 18:00 Msza św. – (przewodniczy O. Sławomir Podlach CSsR)
- godz. 20:30 wieczór ze św. Michałem Archaniołem (Koronka uwielbienia Boga, Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia)

25 czerwca (sobota)
- godz. 7:00 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Ryszard Półtorak)
Po Mszy św. Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
- godz. 8:30 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Michalita)
- godz. 10:30 Nowenna Nieustanna do MBNP i modlitwy anielskie
- godz. 11:00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów (przewodniczy ks. Stanisław Błaszkowski)
- godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała
Archanioła)
- godz. 18:00 Msza św. i procesja z Ikoną MBNP i Figurą św. Michała Archanioła po ulicach parafii (przewodniczy ks. Walenty Szymański)

26 czerwca (niedziela)
- godz. 7:00 Msza św. z kazaniem ogólnym.
Po Mszy św. Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
- godz. 8:30 Msza św. z kazaniem ogólnym
- godz. 9:30 Nowenna Nieustanna i modlitwy anielskie
- godz. 10:00 Msza św. z błogosławieństwem rodzin
- godz. 11:30 Msza św. dla dzieci
- godz. 13:00 Msza św. z błogosławieństwem chorych i starszych
- godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Najświętszego Serca Pana jezusa i modlitwy przez przyczynę św. Michała
Archanioła)
- godz. 16:30 Msza św. rodziców z małymi dziećmi
- godz. 18:30 Msza św. dla młodzieży
- godz. 20:30 wieczór ze św. Michałem Archaniołem (Koronka uwielbienia Boga, Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia)
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27 czerwca (poniedziałek) –
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- godz. 6:45 Godzinki o MBNP
- godz. 7:00 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Michalita)
- godz. 8:00 Nowenna do MBNP i modlitwy anielskie
- godz. 8:30 Msza św. z kazaniem (przewodniczy ks. Mieczysław Tylutki SDS)
- godz. 10:30 Nowenna do MBNP i modlitwy anielskie
- godz. 11:00 Msza św. (przewodniczy ks. Grzegorz Puchalski)
- godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia
Bożego i Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi)
- godz. 17:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Godz. 18:00 - Uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem
Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego.

Po Mszy św. pożegnanie Figury św. Michała Archanioła i zakończenie nawiedzenia
W imieniu Redemptorystów zaprasza
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy - O. Piotr Wiśniewski CSsR

Beatyfikacja Marii Celeste Crostarosy
W sobotę 18 czerwca 2016 roku w mieście Foggia w środkowych Włoszech odbyła się uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Marii Celeste Crostarosy, założycielki Zakonu Najświętszego Odkupiciela, znanego jako Siostry Redemptorystki. Uroczystości przewodniczył ks. kard. Angelo
Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jako delegat Ojca Świętego Franciszka.
Wraz z siostrami redemptorystkami dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji Marii Celeste i zachęcamy do modlitwy o nowe powołania do Zakonu Sióstr Redemptorystek i Zgromadzenia Redemptorystów przez wstawiennictwo nowej błogosławionej.
Sylwetka nowej błogosławionej:
Maria Celeste Crostarosa urodziła się w Neapolu 31 października 1696 r. w szlacheckiej rodzinie Baptysty
Caldari i Józefa Crostarosy, doktora prawa cywilnego i kościelnego. Na chrzcie otrzymała imię Julia. Odznaczała się usposobieniem bardzo wrażliwym, żywym i wesołym oraz bystrą inteligencją. Mając 21 lat wraz ze
swoją rodzoną siostrą wstąpiła do Karmelu w Marigliano. Nosiła w sercu „gorące pragnienie zbawienia
bliźniego i pomagania innym”. Po zamknięciu tego klasztoru w roku 1723 zrozumiała, że „Pan niewątpliwie chce ją w klasztorze w Scala”, gdzie wstępuje wraz z dwiema swoimi siostrami w styczniu 1724 roku i
rozpoczyna życie według reguły Sióstr Wizytek, przyjmując imię Maria Celeste.
Wkrótce Bóg wyjaśnił jej cel tych nieoczekiwanych zmian, jakie dokonywały się w jej życiu: miała stać się
matką nowej rodziny zakonnej, która powstała 13 maja 1731 r. i dziś nosi nazwę Zakonu Najświętszego
Odkupiciela (Sióstr Redemptorystek). Matka Maria Celeste dzięki otrzymanemu objawieniu napisała Reguły,
uszyła też nowe bordowe habity, które siostry ubrały w święto Przemienienia Pańskiego owego roku.
Maria Celeste Crostarosa miała też udział w rozeznawaniu woli Bożej przez św. Alfonsa de Liguori w czasie
tworzenia się Zgromadzenia Redemptorystów. Kaplica sióstr w klasztorze w Scala stała się miejscem żarliwej modlitwy w tej intencji, a dom gościnny sióstr – miejscem narodzin Zgromadzenia Redemptorystów, co
nastąpiło 9 listopada 1732 roku.
Oprócz Autobiografii i Reguł Zakonu Redemptorystek, Crostarosa pozostawiła czternaście dzieł o głębokiej
mistycznej treści oraz ciekawy zbiór listów, który ukazuje jej wewnętrzną postawę w najbardziej krytycznych
momentach życia.
Maria Celeste zmarła w klasztorze redemptorystek w Foggia, 14 września 1755 r. Jej beatyfikacja jest wielką
radością dla całej rodziny redemptorystowskiej, która jest przekonana, że nowa błogosławiona będzie wzorem
świętości i orędowniczką Bożego miłosierdzia dla całego ludu Bożego.
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Ogłoszenia: Dwunasta niedziela zwykła – 19 VI 2016 r.
1. Niedziela, 19 czerwca: (Dwunasta niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Zbiórka do puszek na wsparcie poszkodowanych przez kataklizm w Ekwadorze.
- godz. 15:30 – III Katecheza przedchrzcielna dla rodziców chcących ochrzcić swoje dzieci
- godz. 17:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. W poniedziałek, 20 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe i modlitwy w intencji Radia Maryja i Telewizji TRWAM.

3. We wtorek, 21 czerwca: (Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika)
- godz.
9:00
Msza św. na
zakończenie Roku
dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły
- godz.
7:30
nabożeństwo
do Najświętszego
SercaSzkolnego
Pana Jezusa.
Podstawowej
nr 1.
- godz.
17:30 nabożeństwo
Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem
próśb i podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.
4. W środę, 22 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 9:00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.
- godz. 9:00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19.
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe i modlitwy do Św. Michała Archanioła
5. W czwartek, 23 czerwca: (Dzień powszedni) DZIEŃ OJCA

- godz. 10:00 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6.
- godz. 17:30 – nabożeństwo czerwcowe.
6. W piątek 24 czerwca: (Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela)
Dzień imienin O. Jana Rzepieli. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wraz ze Solenizantem na Mszę św. o godz. 7:00.
- Msza św. godz. 7:00, 8:00,18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa..
- godz. 17:30 Nowenna Nieustanna do MBNP, modlitwa oczekiwania i przywitanie Figury św.
Michała Archanioła, rozpoczęcie uroczystości ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i renowacji Figury Św. Michała Archanioła.
7. W sobotę 25 czerwca: (Wspomnienie Bł. Doroty z Mątów, Patronki Diecezji Elbląskiej)
- Uroczystości ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i renowacji Figury Św. Michała Archanioła.

8. W niedzielę 26 czerwca: (Trzynasta Niedziela zwykła)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Uroczystości ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i renowacji Figury Św. Michała Archanioła.

Wszystkim Parafianom i Gościom przebywającym na terenie naszej Parafii życzymy błogosławieństwa Bożego na rozpoczynający się nowy tydzień. Szczęść Boże!
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030.
Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
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