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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 W A N G E L I A : J 10, 1-10
„Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy,
uzyska zbawienie”.
Sztuka kościelna przedstawia Zbawiciela najchętniej
w osobie pasterza. W następnym zdaniu po dzisiejszej
Ewangelii Jezus stwierdza: „Ja jestem pasterz dobry. Dobry
pasterz duszę swą daje za owce swoje”. Jezus pasterzem,
my Jego owcami. Ale Jezus jest również bramą, przez którą
trzeba przejść, aby stać się jedną z owieczek Pasterza. Zna On
wszystkie, „które należą do Niego, woła po imieniu i wyprowadza”. Gdzie wyprowadza? „Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia
moją duszę” (Ps 23, 1-3). Jak stać się owieczką Jezusa? Należy
„rozpoznać Jego głos” i słuchać tego głosu. Zawarty on jest
w Piśmie Świętym. Ewangelia dzisiejsza przestrzega też przed
fałszywymi pasterzami, których nazywa złodziejami i przestępcami. „Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś
ukraść, zabić, zniszczyć”. Naszym celem życia jest osiągnięcie zbawienia, które można uzyskać przekraczając
bramę, którą jest Jezus. Panie! Chcę być w Twojej owczarni, chcę słuchać Twego głosu za pośrednictwem
Pisma Świętego.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Święta Katarzyna ze Sieny mówi do „tych, którzy gorszą się w sposób bardzo niecierpliwy
i buntują przeciw temu, co im się zdarza”: „Wszystko pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane
ku zbawieniu człowieka i nie żadnemu innemu celowi””.

Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC
ŻYCZENIA
w dniu imienin życzymy:
Niech Duch Święty obdarza Księdza zdrowiem,
opromienia światłem kapłańską posługę, głoszenie Słowa.
Niech Matka Boża Fatimska będzie wsparciem
we wszystkich Księdza zamierzeniach.
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MARYJO, POMÓŻ NAM ODEPRZEĆ GROŹBĘ ZŁA
W najbliższą sobotę, 13 maja 2017 r.,
będziemy obchodzić 100. rocznicę
pierwszych objawień Matki Bożej
w Fatimie. Aby świat ocalić, potrzebna
jest dobra wiedza o tych objawieniach
i wiara w nadprzyrodzoną moc tych
objawień. Temat wymaga rzetelnego
opracowania, a to zadanie na razie
przekracza moje kompetencje.
Poniżej przypomnę wydarzenia z dni
o dacie 13 maja.
13 maja 1917 roku
Trwała jeszcze I wojna światowa.
W Cova da Iria – „Dolinie Pokoju”
– zaczęła ukazywać się Matka Najświętsza. W ciągu sześciu objawień
zapowiedziała koniec wojny, ostrzegła
przed widmem komunizmu, kolejną
wojną oraz prześladowaniami
Kościoła. Mówiła, że bardzo wielu
ludzi idzie na wieczne potępienie,
że trzeba się dużo modlić i wynagradzać Bogu za grzechy. Świadkiem
objawień była trójka fatimskich dzieci:
Łucja (10 lat), Franciszek (9 lat)
i Hiacynta (7 lat). Na spotkanie z
Maryją przygotowywał je wcześniej
Anioł Pokoju. Maryja po raz pierwszy
objawiła się dzieciom 13 maja 1917 r.
Zaczynając od tej daty, Maryja
objawiała się dzieciom jeszcze pięć
razy w kolejnych miesiącach. Maryja,

jeszcze się nie ujawniając, prosiła dzieci
o modlitwę i podjęcie o�ar, wyrzeczeń
i umartwień za nawrócenie grzeszników.
13 maja 1981 roku
Cały świat zadrżał, gdy na Placu
św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca oddał strzały do
Ojca Świętego Jana Pawła II. Zamach
miał miejsce 13 maja 1981 roku
o godz. 1719, w 64. rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej
w Fatimie. Historycy i eksperci od

objawień fatimskich twierdzą, że
nawet godzina i minuty były te same.
Bezpośrednim sprawcą zamachu
na Papieża był turecki najemnik
i terrorysta, Mehmet Ali Agca. 13 maja
1981 r. podczas środowej audiencji
ogólnej oddał w kierunku Papieża
jadącego w odkrytym papamobile
dwa strzały z rewolweru. Św. Jan
Paweł II doznał rozległych obrażeń
jamy brzusznej oraz ręki, wymagających natychmiastowej interwencji
chirurgicznej. Miała ona miejsce
w rzymskiej klinice Gemelli i trwała
ponad 6 godzin. Po jej zakończeniu,
Papież pozostał w szpitalu 22 dni.
W czasie pobytu w klinice Gemelli,
Jan Paweł II poprosił, aby dostarczył
mu wszystkie dokumenty związane
z objawieniami w Fatimie. Papież
dokładnie przestudiował całą dokumentację. Kiedy opuszczał szpital,
powiedział: „Zrozumiałem, że jedynym
sposobem ocalenia świata od wojny,
od ateizmu, jest nawrócenie zgodnie
z orędziem fatimskim”. Kiedy później
Papież spotkał się z wiernymi na
placu św. Piotra, powiedział: „Stałem
się na nowo dłużnikiem Najświętszej
Dziewicy i wszystkich Świętych
Patronów. Czyż mogę zapomnieć,
że wydarzenie na placu św. Piotra
miało miejsce w tym dniu i o tej
godzinie, kiedy od sześćdziesięciu
z górą lat wspomina się w portugalskiej Fatimie pierwsze pojawienie
się Matki Chrystusa ubogim wiejskim
dzieciom? Wszak we wszystkim, co
mnie w tym właśnie dniu spotkało,
odczułem ową niezwykłą macierzyńską troskę i opiekę, która okazała
się mocniejsza od śmiercionośnej
kuli”. Niezwykle interesującą interpretację nieudanego zamachu na

NIEZWYKŁE SPOTKANIE
W sobotę, 22 kwietnia 2017 roku
w kawiarence pod naszym kościołem
odbyło się niezwykłe spotkanie.
W atmosferze serdecznej i niewymuszonej uprzejmości. Organizatorki
tego radosnego spotkania – pani Ewa
i pani Teresa (ze Wspólnoty „Galilea”)
– znakomicie znalazły się w roli prowadzących. Niełatwe przed nimi było
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życie Ojca Świętego usłyszeliśmy
z ust samego Ali Agcy. Św. Jan
Paweł II odwiedził go w rzymskim
więzieniu. Podczas rozmowy zamachowiec dziwił się, jak to się stało,
że Ojciec Święty ocalał. Był pewny,
że dobrze celował. Wiedział, że strzał
był zabójczy, śmiertelny, a pomimo
to nie zabił. Dlaczego? Uporczywie
pytał się Papieża: „Co to jest, co
wszyscy powtarzają – Fatima?”
W 1984 roku Papież na placu
św. Piotra, w obecności ponad 150 tys.
wiernych, przed �gurą Matki Bożej
z kaplicy objawień w Fatimie, zawierzył Maryi doczesny i wieczny los
ludzi i narodów, zwłaszcza tych,
które tego zawierzenia najbardziej
potrzebowały. Ojciec Święty powiedział: „O, jak głęboko odczuwamy
potrzebę o�arowania się za ludzkość
i za świat, za świat naszych czasów.
Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od niewyobrażalnego samozniszczenia, od
wszelkich wojen – wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka
od chwili poczęcia – wybaw nas!
Zawierzamy Ci, o Matko, świat,
wszystkich ludzi i wszystkie narody,
zawierzamy Ci także samo poświęcenie świata, składając je w Twoim
macierzyńskim Sercu. O, Niepokalane
Serce! Pomóż nam odeprzeć groźbę
zła, które tak łatwo zakorzenia się
w sercach ludzi współczesnych,
a którego nieobliczalne skutki ciążą
już dziś nad naszym życiem i zdają
się zamykać drogi ku przyszłości”.
13 maja 2017 roku
Czy cały Młodzianów i Ustronie
przybędzie na 100. rocznicę objawień fatimskich do swojej świątyni?
opr. Jadwiga Kulik

dających świadectwo ze spotkania
z Chrystusem w ich życiu. Takie
zadanie. Należało uczynić zadość świadectwa głęboko zapadają w serce
oczekiwaniom około setki kobiet, które i rozum.
przybyły na to spotkanie z para�i
Były i niespodzianki: piękne młode
Radomia i okolic.
dziewczyny dały krótki pokaz andaWielkanocne pozdrowienie „Raduj- luzyjskiego tańca �amenco, były panie
my się, Chrystus zmartwychwstał!” kosmetyczki z dobrymi radami jak
dodało blasku całemu zgromadzeniu. dbać o dłonie, i teatr był, i kawa była,
Dowód na to, że Chrystus żyje, od- i ciasto domowe.
naleźć można było w słowach pań
dokończenie na 3 stronie -->

BY KOMUNII STAŁ SIĘ CUD…

siebie obowiązek wychowania go
w wierze. Czy jesteście świadomi
tego obowiązku?” I tu rodzice odpowiadają: „Jesteśmy świadomi”.
W przypadku dziewięcio-, dziesięcioletniego dziecka trzeba umieć
przygotować je do spotkania
z Chrystusem Eucharystycznym.
Zbyt wiele dzieci I Komunię świętą
kojarzy – niestety – tylko z prezentami,
a te co roku są coraz bardziej wartościowe. Miejsce zegarka czy roweru
zajął komputer i inne wymyślne
upominki. W tym względzie jakże
potrzebne jest opamiętanie. Uczmy
dzieci cieszyć się z rzeczy drobnych.
Starajmy się odwrócić ich uwagę
od prezentów. Tłumaczmy, że przed
nimi inne cele i zadanie.
Przykład do naśladowania: W pewnej
rodzinie, prawdziwie chrześcijańskiej, acz ubogiej, rodzice obiecali
dziecku – z racji tak wielkiego Święta
– dać w prezencie telefon komórkowy.
Kupili ów wymarzony telefon. W
porównaniu z innymi, jakie dzieci
posiadają, ten nie był „wypasiony”.
Dali go dziecku na dwa tygodnie
przed Komunią świętą. Nim nastąpił
TEN dzień – zabawka się już znudziła.
A dziewczynka? Dziewczynka w
skromnej sukieneczce, w wianuszku
z polnych kwiatów – bo najpiękniejsze są polskie polne kwiaty – mówiła
już tylko o Jezusie. Prawdziwy Cud
Pierwszej Komunii Świętej…

Nie można ich lekceważyć, nie można
...pomóżmy dzieciom
odpowiadać na nie byle jak. Nie
zaprzyjaźnić się z Jezusem.
„Pozwólcie dzieciom przychodzić można liczyć, że udzielanie odpodo Mnie, nie przeszkadzajcie im; wiedzi załatwi za nas katecheta. Nie
do takich bowiem należy królestwo ryzykujmy. Na pytania o Boga szukajmy
Boże”. Jezus zaprasza (Mk 10, 14). odpowiedzi razem z dzieckiem. Na
kolanach. Klęczący na modlitwie tato
Rozpoczął się czas Pierwszych Komunii i mama to najpiękniejsza i najskuświętych. Choć niektórzy śmiało teczniejsza katecheza.
używają stwierdzenia „sezon” Pierwszych Komunii świętych. Niestety,
Mimo licznych obowiązków zmodla zbyt wielu chrześcijan Pierwsza bilizujmy się, aby towarzyszyć dziecku
Komunia święta dziecka to okazja w przeżywaniu Nabożeństwa różańtylko do… spotkań towarzyskich, cowego, Rorat w adwencie. Dbajmy
nierzadko zakrapianych alkoholem, o wspólną, niedzielną Eucharystię.
i do wymyślnych prezentów. Posta- I nie tylko przed I Komunią św., ale
rajmy się stawać rodziną prawdziwie – może tym bardziej – po jej przyjęciu.
chrześcijańską, która wie, czym jest
I bądźmy odważni, nie ulegajmy
Komunia święta – Eucharystia – i jak
powinna wyglądać ta sakramentalna modom. Okazji do przyjęć, które
będziemy organizować w rodzinie,
Uroczystość.
Początek roku szkolnego dla będzie jeszcze wiele, ale dzień,
uczniów klasy trzeciej, to pierwsze w którym nasze dziecko spotka się
mocne kroki kierowane ku spotkaniu z Bogiem ukrytym w Chlebie, tylko
z Jezusem Eucharystycznym. Księża raz będzie tym pierwszym. Szkoda,
i katecheci pomagają rodzicom w że kwestie duchowego przygotowypełnieniu tego zadania, ale nie wania zbyt często nie interesują
mogą ich w tym zastąpić. Rozpo- rodziców. Przed przysięgą małżeńską
czynają więc niezwykłą batalię o jak twierdząco przyszli rodzice odpowianajlepsze przygotowanie do tego dają na pytanie, czy chcą z miłością
wyjątkowego dnia. Najgorsza jest przyjąć i po katolicku wychować
wtedy obojętna lub niedojrzała potomstwo, którym ich Bóg obdarzy?
postawa rodziców dzieci.
Swoją obietnicę powtarzają po raz
Z wyznania katechetki: „Kilkoro dzieci drugi w dniu chrztu dziecka. Kapłan
nie powinnam dopuścić do Pierwszej wtedy mówi: „Prosząc o chrzest dla
Komunii świętej. Nie uczęszczały na Waszego dziecka, przyjmujecie na
opr. Jadwiga Kulik
Msze św., nie uważały na lekcjach”.
Reakcja, dyskusje, „święte” oburzenie w rodzinie
są wtedy łatwe do przewidzenia. Jednak szkoła
bez współpracy z rodzicami nie nauczy dziecka
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
prawd wiary.
Losowanie nagród za tydzień.
Mamo! Tato! Nie wystarczy pokazać dziecku
na obrazku, że to jest „Bozia”, a Jezusek to kiedyś
urodził się w Betlejem. Dziecko we wszystkim
1. Jak Pasterz woła swoje owce?
potrzebuje NAS!!! Z czasem potrzeby dziecka się
zmieniają, ale i wymagania wobec nas, rodziców,
Odpowiedź: ...........................................................................
rosną. Już nie wystarczy pozbierać rozrzucone
zabawki i znaleźć zagubioną lalkę, trzeba wy2. Kto nie wchodzi
słuchiwać zestawu pytań coraz trudniejszych
do owczarni przez bramę?
i próbować szukać na nie odpowiedzi. Do pytań
najtrudniejszych należą te, które dotyczą Boga.
Odpowiedź: .............................................................................
Na zakończenie, w akcie dziękczynienia, spotkaliśmy się z Jezusem w Najświętszym Sakramencie
Imię i nazwisko: ......................................................................
utajonym na Adoracji. Obecność opiekuna „Galilei”,
ks. Tomasza Stefanowskiego SAC, dodawała
prestiżu temu niebanalnemu spotkaniu.
Szkoła i klasa: ..........................................................................
DZIĘKUJEMY :).
Jadwiga Kulik
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KONKURS DLA DZIECI

KALENDARZ
LITURGICZNY
7 maja 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Benedykta, Ludmiły
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 14a. 36-41
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
2. czytanie: 1 P 2, 20b-25
EWANGELIA: J 10, 1-10
8 maja 2017r. - PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Eryka, Lizy, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100, 1-2. 3. 4b-5ab
2. czytanie: Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16
9 maja 2017r. – WTOREK
Imieniny: Karoliny, Grzegorza, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30
10 maja 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Izydora, Antoniego, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM 67, 2-3. 4-5. 6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50
11 maja 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Miry, Ignacego, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 13-25
PSALM 89, 2-3. 21-22. 25 i 27
EWANGELIA: J 13, 16-20
12 maja 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Joanny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-12a
EWANGELIA: J 14, 1-6
13 maja 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Roberta, Glorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 44-52
PSALM 96, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 14, 7-14

POSŁUCHAJ

PAPIEŻA FRANCISZKA
„Zachęcam do
bezinteresownej solidarności
oraz do przywrócenia ekonomii
i �nansów etyce
sprzyjającej człowiekowi”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich ze Szkoły
Podstawowej nr 9 przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. W Białym Tygodniu,
poza czwartkiem, dzieci przychodzą na Mszę świętą o godz. 1800.
2. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC
z okazji jego imienin. Pamiętajmy w osobistej modlitwie o ks. Stanisławie.
3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.
5. Nabożeństwo majowe w niedziele o godz. 1720, w dni powszednie o godz. 1730.
W sobotę – z racji Uroczystości fatimskich – Litania podczas Procesji Światła.
6. Jutro Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
Patrona Polski. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Ojczyznę.
7. Jutro o godz. 1900 odbędą się spotkania dla rodziców uczniów klas czwartych
w związku z Rocznicą I Komunii świętej. Rodzice dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 9 spotkają się w kawiarence para�alnej, a rodzice dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 23 spotkają się w salkach pod plebanią.
8. W najbliższy czwartek, 11 maja, podczas Mszy świętej o godz. 1800
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik udzieli sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży.
9. W sobotę, 13 maja, przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy
i 100. rocznica objawień fatimskich. Starszych i chorych zapraszamy
na różaniec i spowiedź o godz. 830 oraz Mszę świętą o godz. 900.
Natomiast dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy na Uroczystości
fatimskie o godz. 1800. Rozpoczniemy od odczytania próśb i podziękowań,
następnie będzie Msza święta i fatimska Procesja Światła wokół kościoła.
Podczas procesji odśpiewamy Litanię Loretańską. Przynieśmy ze sobą
świece i lampiony.
10. W przyszłą niedzielę, 14 maja, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci
z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Uroczystość
I Komunii świętej. Osoby nie związane z tą Uroczystością prosimy,
by przyszły do kościoła na inne godziny.
11. W sobotę, 20 maja, w Częstochowie odbędzie się Spotkanie Wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym. Wyjazd spod naszego kościoła o godz. 500.
Koszt: 45 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii para�alnej.
12. Rada Miejska Radomia jednogłośnie przegłosowana uchwałę nadającą
nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy – od ul. Jana Pawła II do wiaduktu
nad torami – nazwy: „ul. Pallotyńska”. Przy tej okazji chcielibyśmy
podziękować Radnym Rady Miejskiej oraz wszystkim Para�anom,
którzy podpisali się pod wnioskiem. Zostało zebranych 770 podpisów,
za co serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy
pomysłodawcom i organizatorom akcji zbierania podpisów:
Radnej, Pani Magdalenie Lasocie, oraz Panu Robertowi Chrobotowiczowi,
Członkowi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie.
13. W naszej księgarni są do nabycia �gurki Matki Bożej Fatimskiej,
modlitewniki, albumy, obrazy i obrazki fatimskie.
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