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N I E DZ I E L A D OBR E G O PA S T E R Z A

E WA N G E L I A : J 1 0 , 1 1 -1 8
„Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce”.
Od niepamiętnych czasów sztuka chrześcijańska
przedstawiała Zbawiciela najchętniej w osobie pasterza.
Rozważanie o Jezusie Dobrym Pasterzu, stanowi
główną treść dzisiejszej Ewangelii. Obraz ten podkreśla
przede wszystkim miłość wzajemną między pasterzem
a owieczkami. Mało, ta miłość prowadzi do poświęcenia
życia za umiłowane owce. Jezus robi to bezinteresownie. Takiej bezinteresownej miłości uczy nas Bóg.
Jest to miłość taka sama, jaka zachodzi między Ojcem
i Synem. Jeżeli chcesz być kochany, sam kochaj. Czym
odpłacam się Jezusowi za Jego miłość? Czy nie ma
we mnie czegoś z najemnika, który ucieka przed
odpowiedzialnością gdy milczy? Świadek nie może
milczeć! Czy potraﬁę jeszcze kochać bezinteresownie?
Jezu, Dobry Pasterzu, naucz mnie kochać moich
bliźnich, tak jak Ty kochasz mnie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Boże obietnice spełniają się zawsze”.

Ż Y C Z E N I A Ks. Marek Kujawski SAC i ks. Marek Tomulczuk SAC
mieli wczoraj swoje imieniny,
a ks. Marian Łagód SAC
będzie je miał w najbliższy czwartek.
Życzymy drogim Kapłanom
odkrywania piękna życia z Jezusem.
To ważne, by – szczególnie w trudnych chwilach –
jedyną Waszą mocą był sam Pan.
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WIOSENNA RADOŚĆ
KWIETNIOWEGO SŁOŃCA

WARTO MIEĆ „KOPERTĘ ŻYCIA”
W LODÓWCE

A dziś, nocą kwietniową, już naprawdę wiosenną
Choć wokoło było chłodno i dość ciemno
Wybuchły różowo – białym kwieciem
Wszystkie jabłonie, grusze i czeremcha...
I czy wiecie? Kwietniowy nocny świat
Rozświetlony jedynie okrągłym,
srebrzystym Księżycem
Stał się w mgnieniu oka taki śliczny, uroczysty
I przez to szczęśliwy.
Wczesnym rankiem wesołe słońce
rozjaśniło te puszyste kwiatów kaskady
I rzekł, uśmiechając się do drzew:
„Od tak dawna walczę z zimą, by odeszła sobie,
No i dziś udało mi się rozbudzić delikatne kwiaty.
Dziś właśnie, w końcu kwietnia
Tę wspaniałą, wiosenną pracę, spokojnie zrobię.
Szpaki, skowronki, wilgi
Śpiewem mi w tym pomogą.
O, spójrzcie, grupka dzieci biegnie tutaj,
ze śmiechem tą trawiastą drogą.
One są zawsze tak radosne, cieszą się, że żyją
I swoim śmiechem, zabawą, grami,
Codziennie witają niedawno zbudzoną do życia
kolorową, cudowną wiosnę”.
Jak wspaniale, że już jest!
To dar Dobrego Boga. Dzięki Ci, Boże!

Od 30 marca radomscy seniorzy powyżej 65 roku życia
oraz osoby niepełnosprawne lub samotne mogą bezpłatnie
otrzymać „Kopertę Życia”. Ma ona za zadanie pomóc
medycznym służbom ratunkowym w szybkim dotarciu
do informacji o pacjencie.

Katarzyna Wilczyńska

Zestaw składa się z ankiety, magnesu na lodówkę oraz
foliowego woreczka zamykanego strumieniowo. Ankietę
należy wypełnić podając dane osobowe, osobę do
kontaktu, opisać występujące lub przebyte choroby,
uczulenia oraz przyjmowane obecnie leki. Warto jest
także podać grupę krwi.
Wypełnioną ankietę należy włożyć do koperty, a następnie
do woreczka foliowego. Woreczek z zawartością należy
umieścić w lodówce, natomiast na drzwiach lodówki
należy przytwierdzić otrzymany w zestawie magnes
z napisem: „Tu znajduje się koperta życia”.
W taki sposób, przyjeżdzające do naszego domu służby
medyczne, lekarz, mają łatwy, jasny i szybki sposób,
by dowiedzieć się jak najwięcej o zdrowiu pacjenta.
„Kopertę Życia” można odebrać w naszym biurze Caritas
Pallotyńska, przy ul. Młodzianowskiej 124. Ta „Koperta”
może uratować życie Wasze oraz Waszych bliskich!
Nabycie „Koperty Życia” jest bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!
ks. Artur Wierzbicki SAC

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii,
pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki,
słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata”.

PIELGRZYMKA
Z CARITAS PALLOTYŃSKA
Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę autokarową
do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
W programie także zwiedzanie Zamku Królewskiego,
czas wolny na warszawskiej Starówce oraz obiad w restauracji.

MODLIT WA
DZIECKA
„Panie Jezu,
proszę Cię
o dużo zdrowia”.

Pielgrzymka odbędzie się w czwartek, 14 maja.
Rozpocznie się ona Mszą świętą w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 700.
Bezpośrednio po zakończonej Mszy świętej – wyjazd
do Warszawy. Powrót do Radomia ok. godz. 1830.

C A R I TA S PA L L O T Y Ń S K I E J :

Zapisy i szczegółowe informacje w kancelarii paraﬁalnej
lub w biurze Caritas Pallotyńskiej (pod kancelarią).

Koniecznie wpisz cel szczegółowy:
CARITAS PALLOTYŃSKA

Caritas Pallotyńska
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NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
SYDNEY / 2008
„Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc
i będziecie Moimi świadkami.”
/Dz 1, 8/

Kim jest świadek? To ktoś, kto widział, spotkał i potwierdza
prawdziwość. Świadek Jezusa powinien mieć jeszcze jedną
bardzo ważną cechę – musi być odważny. I to właśnie jest
wielki dar Ducha Świętego. Pewnie Apostołowie nie bardzo
rozumieli słowa Mistrza, który mówił o Duchu, ale później,
po doświadczeniu Pięćdziesiątnicy, dotarło do nich, jak
wielki „Prezent” otrzymali. Jednak Boże dary są nie tylko
dane, ale i zadane. Nie dziwi więc, że sami stali się pełnymi
odwagi świadkami.
Nie dziwi też, że podczas ŚDM w Sydney, gdzie młodzi wpatrywali się w Trzecią Osobę Trójcy Świętej, papież Benedykt
XVI wezwał ich do „pomocy w budowaniu świata, w którym
dar życia od Boga jest przyjmowany z radością, szacunkiem
i troską”. Ta pomoc nie polega jedynie na spektakularnych,
pojedynczych akcjach (choć i takie są potrzebne), lecz na
świadectwie życia – czasem cichym, ale pełnym miłości…
Nie jest najważniejsze, czy ktoś mówi kazanie do kilkuset
osób – jak to robi kapłan, czy też rozmawia o „aniołkach”
z jednym małym dzieckiem – jak to robi mama w domu.
Najistotniejsze, by była miłość i chęć przekazania Dobra.
Piękna w działaniu Ducha Świętego jest owa różnorodność
darów, dlatego nie powinniśmy zazdrościć, że ktoś otrzymuje
więcej czy inaczej. Bóg każdą „szklankę życia” chce napełnić
po brzegi, pozwólmy Mu więc działać. Może nie zawsze
otwieramy się na Jego moc? Może tylko „od święta”
prowadzimy dialog z Niebem? Ojciec Święty wskazywał
w Sydney, jak wielką rolę ma „modlitwa codzienna, modlitwa
osobista w ciszy naszych serc i przed Najświętszym Sakramentem oraz modlitwa liturgiczna w sercu Kościoła”. Niech
najbliższy czas – kilka tygodni oczekiwania na Uroczystość
„Zielonych Świąt” – stanie się prawdziwym oczekiwaniem
na Tego, który daje siedmiorakie, a więc po prostu
różnorodne dary.
ms

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„W Chrystusie śmierć, rzeczywistość dramatyczna
i wstrząsająca, zostaje odkupiona i przemieniona,
aby ostatecznie ukazać nam oblicze „siostry”,
która prowadzi nas w ramiona Ojca”.

MARZENIE O MIŁOŚCI,
ZGODZIE, RADOŚCI
I SZCZĘŚCIU
Ach, jakby pięknie było na świecie
Gdyby nie było tu złości, pogardy czy żalu;
By ludzie byli braćmi dla siebie (wzajemnie)
I aby wszyscy się kochali!
Aby każdego z nas uśmiech zdobił
uśmiech serdeczny, uśmiech najszczerszy;
I nie na pokaz był przeznaczony
I by nie istniał jedynie w wierszach...
By małe dzieci dźwięcznie się śmiały
objąwszy mamę mocno za szyję
By od takiego szkraba wszystkich kochały
A potem w życiu dojrzałym też...
I by nie było kłótni w rodzinach
Ani tym bardziej złego milczenia,
Żeby w rodzinie wszyscy się znali
i nie mijali się obojętnie...
Pięknie „dzień dobry” sobie mówili
uściskiem dłoni się pozdrawiali
No i uśmiechem serdecznym też...
By nikt w rodzinie nie czuł się obco,
bojąc odezwać się do Najbliższych,
Nie był „zakałą” czy „czarną owcą”,
którą omijają się wielkim łukiem,
Albo przed którą drzwi się zamyka
czyniąc hałasu wielkiego moc.
By każdy dzień był bardzo piękny
pełen pogody, ciepła i światła
oraz serdecznych rozmów, uśmiechów,
które wspomina się po latach...
To, co w nas dobre, by pozostało
I by dźwięczało przepięknym echem.
No i by Boga wszyscy kochali,
modląc się szczerze, chętnie, serdecznie...
Czy tak być może?
Nie tylko może, ale i musi!
By kiedyś w Niebie, w Ojczyźnie Wiecznej
żyć najszczęśliwiej – pięknie, bezpiecznie
Miłością Bożą się radować...
Ty, nas o Boże do tego doprowadź.
Tyś naszym Ojcem i Przyjacielem.
Ty wszystko możesz;
Ty możesz wiele (dobrego).
Ufamy Ci!

Katarzyna Wilczyńska

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Rodzinne posiłki, to wspaniałe okazje, aby posłuchać tego, o czym mówi dziecko.
Wyeliminuj wszystko, co może zakłócić spokój. Wyłącz telewizor i telefon.
Niech Twój mały rozmówca wie, jak bardzo cenisz Wasze wspólne chwile”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
26 kwietnia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marzeny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 8-12
PSALM 118, 1 i 8. 9 i 21-23. 26 i 28cd
1 J 3, 1-2
EWANGELIA: J 10, 11-18
27 kwietnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zyty, Teoﬁla, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3
EWANGELIA: J 10, 1-10
28 kwietnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Pawła, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30
29 kwietnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusława, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM 103, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mt 11, 25-30
30 kwietnia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Mariana, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13,13-25
PSALM 89, 2-3. 21-22. 25 i 27
EWANGELIA: J 13,16-20
1 maja 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Filipa, Józefa, Jeremiasza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: J 14, 1-6
2 maja 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Anatola, Zygmunta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: J 14, 7-14
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HOSPICJUM
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej paraﬁi ks. Artura Stępnia SAC i kleryków
z naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Po Mszach
świętych można złożyć oﬁary do puszek na potrzeby Seminarium.
2. Dzisiaj o godz. 1030 będziemy modlić się w intencji: ks. Marka Kujawskiego SAC,
ks. Marka Tomulczuka SAC i ks. Mariana Łagoda SAC z okazji ich imienin.
3. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona
Msza święta „trydencka”. Również dzisiaj zapraszamy na Nabożeństwo
o godz. 1720.
4. Próby dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się
do I Komunii świętej będą się odbywały od poniedziałku do czwartku
o godz. 1845.
5. W piątek rozpoczynamy maj – miesiąc Matki Bożej. Nabożeństwa majowe
w dni powszednie – o godz. 1730 (w sobotę, 2 maja, o godz. 1720);
natomiast w niedziele – o godz. 1720.
6. Ze względu na kolejną Niedzielę Wielkanocną, która nie dopuszcza żadnych
innych obchodów, Uroczystość NMP Królowej Polski przeżywać będziemy
w sobotę, 2 maja. Msze święte tego dnia o godz.: 630, 800, 930 i 1800.
7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, 1 maja,
spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas Mszy świętych porannych
i od godz. 1720. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. Msza święta dla nich
o godz. 1645. Do chorych udamy się po porannych Mszach świętych.
Zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Rozpocznie się ona po Mszy świętej o godz. 800, a zakończy Apelem
Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej
Rodziny będzie konferencja pt. „Codzienność z Sercem Pana”. Po konferencji
wznowienie Adoracji i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.
8. W I sobotę Nabożeństwo majowe wynagradzające Niepokalanemu
Sercu NMP o godz. 1720.
9. W sobotę, 2 maja, o godz. 1030 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
i spowiedź dzieci i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 9 przed
Uroczystością I Komunii świętej. Prosimy o dobre przygotowanie się
do tego ważnego wydarzenia. Przynosimy ze sobą świece.
10. W przyszłą niedzielę, 3 maja, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci
z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały dzień
I Komunii świętej. Wszystkich niezainteresowanych tą Uroczystością
prosimy o przyjście do kościoła na Msze święte w innych godzinach.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta
w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC i ks. Stanisława Goliszka SAC
z okazji ich imienin.
12. Nie będzie dziś wieczorem – zapowiadanej w naszej Gazetce – sztuki
ewangelizacyjnej w wykonaniu młodzieży ze Scholi Pallottiego.
13. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że do jutra do godz. 1200
trwa drugi etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzonych
w 2010 roku. Odbywa się on przez internet. Wszystkie informacje
są na stronie Szkoły. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt
z Sekretariatem Szkoły.
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