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NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA
E WA N G E L I A : J 2 0 , 1 - 9
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono”.
Pierwsza refleksja po ujrzeniu pustego grobu. Był i nie ma. Co się stało?
Maria Magdalena biegnie do Piotra z informacją, że Pana nie ma w grobie.
Piotr i Jan w pośpiechu udają się do grobu. Jan jako pierwszy znalazł się
przy grobie... pochylił się i zobaczył leżące płótna, którymi owinięty był Jezus.
Piotr wszedł do grobowca i zobaczył, że „płótna oraz chusta... leżała
zwinięta osobno w innym miejscu”. Chusta była z głowy Jezusa. Teraz
uwierzył, że Chrystus zmartwychwstał. Trzeciego dnia zmartwychwstał.
Dziś słowa te powtarzamy ze szczególnym wzruszeniem. Wypowiadamy
je z tą samą pewnością, jaką wkładali w to zdanie naoczni świadkowie
Zdarzenia. Wzruszamy się i cieszymy. Radujemy się ze zwycięstwa Chrystusa,
który został umęczony za nas, który przeszedł przez świat dobrze czyniąc
wszystkim. Trzeba radować się ze zwycięstwa dobra nad złem. Śmierć
została pokonana. Alleluja! Boże spraw, abyśmy obchodząc uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego.
Adam Żak
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/PALLOTYNIRADOM
Zapraszamy do transmisji
z naszego kościoła!
Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki!

Drodzy Parafianie!
Bądźcie w duchowej

jedności
ze swoją Parafią!

księża pallotyni

ALLELUJA!

Witaj, Zmartwychwstały! Dobrze, że jesteś...
Czekaliśmy na Ciebie,
niepewni jak Magdalena przy Grobie.
Czekaliśmy jak uczniowie,
zamknięci z obawy i strachu.
Czekaliśmy w utęsknieniu na Twoje „Pokój Wam!”.
I oto stoisz przed nami - ze śladami Męki...
Przez Twoje święte rany, jaśniejące chwałą,
strzeż nas i zachowaj od wirusa
w koronie i wszelkiego zła…
Bardzo Cię o to, Panie, prosimy...
Wszystkim Paraﬁanom, Sympatykom
i Czytelnikom naszej Gazetki
życzymy w te Święta „niewiele”...
Obyśmy mogli jak najszybciej
i bez ograniczeń spotykać się
w naszym
młodzianowskim Wieczerniku...
Ze Zmartwychwstałym
i ze sobą nawzajem.

ROK EUCHARYSTII
BEZ EUCHARYSTII
Wielki Post AD 2020 stał się prawdziwym wyrzeczeniem. Próbujemy
odnaleźć się w nowej sytuacji...
Omijamy się dwumetrowym łukiem...
Spoglądamy ze strachem na obcych...
I nie tylko na obcych...
Nasi kapłani, którzy zawsze zapraszają do świątyni, teraz odradzają
przychodzenie do kościoła. Wszystko
dla naszego dobra... Aby epidemia
nie rozszerzała się. Zachęcają do
pozostania w domu z rodziną. Nasze
kościoły świecą pustką. Jest to niespotykana do tej pory sytuacja w
historii całego chrześcijaństwa...
Może tylko w czasie wojny w niektórych miejscach okupant zabraniał
spotkań liturgicznych...
Mamy Rok Eucharystii. Czas, który
ma prowadzić do głębszego poznania
wartości i znaczenia Eucharystii, do
odnowy życia Eucharystycznego,
do uczestnictwa we Mszy świętej
i Adoracji.
Gdy w marcu Episkopat Polski
zebrał się, aby podjąć decyzje w
sprawie sprawowania Eucharystii,
moje serce napełnił lęk. Straszna
tęsknota i niepokój. Znając sytuację
we Włoszech i decyzje, które tam
zostały podjęte, modliłam się, aby
Pan pozostawił nam możliwość uczestnictwa we Mszy świętej. Poczułam,
jak wielką wartość ma Eucharystia
w moim życiu, ile siły i mocy daje mi
to Spotkanie z Panem. Bo On jest
moją ostojąi radością. Sama z siebie
nic nie mogę. Tylko z Nim jestem w
stanie zmagać się z górą codzienności, na którą wchodzę co rano.
Jezu, ufam Tobie. Proszę, prowadź
nas w walce z tą trudną sytuacją. Miej
nas w opiece. Pomóż nam docenić
uzdrowienie naszych dusz płynące
z Eucharystii. Daj mądrość, abyśmy
wyciągnęli wnioski i napełnij nasze
serca pokojem. Spraw, abyśmy głęboko przeżywali Eucharystię
w radiu, telewizji, internecie...
mz
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MIEJSCE ZMARTWYCHWSTANIA
– MIEJSCE NAWRÓCENIA
W 2015 roku byłam - wraz z grupą
przyjaciół - w Ziemi Świętej, w Jerozolimie. Dotykaliśmy miejsc niewyobrażalnie świętych. Ze łzami w oczach
przeszliśmy przez Via Dolorosa drogą, którą podążał Jezus Chrystus
na miejsce kaźni...
W ponurym wnętrzu Bazyliki
Grobu Pańskiego stajemy na Golgocie... To TUTAJ Go ukrzyżowali.
Upadamy na kolana i z namaszczeniem całujemy miejsce, w które
wbity był krzyż z konającym
Chrystusem...

Pierwszą osobą - opowiada
o. Zacheusz – która, jak podaje
Ewangelia, spotkała Jezusa Zmartwychwstałego, była Maria Magdalena.
Jest jedną z najbardziej tajemniczych chrześcijańskich Świętych.
Tak bardzo kochała Jezusa i była
tak blisko Niego…

Maria Magdalena w relacji
wszystkich Ewangelistów jest obecna
zarówno przy śmierci Jezusa na
krzyżu, jak i przy Pustym Grobie w
Poranek Zmartwychwstania. Obecność
Marii Magdaleny w trzech kluczowych momentach paschalnego
Po chwili - popychani przez tłum - przejścia Jezusa ze śmierci do życia
przechodzimy do Grobu Pańskiego, - przy śmierci, pogrzebie i przy
ALE Jego Grób był pusty. Czy sły- Pustym Grobie - jest zasadnicza
szeliśmy głos jakiś, czy tylko tak się dla potwierdzenia prawdy
nam zdawało?
o zmartwychwstaniu.
W Bazylice Grobu Pańskiego
spotkaliśmy o. Zacheusza, polskiego
franciszkanina tam posługującego.
Oprowadzał nas po ponurym wnętrzu. W szczegółach opowiadał „co
się tutaj wydarzyło przed dwoma
tysiącami lat”. Dotarliśmy do miejsca ZMARTWYCHWSTANIA.

Modląc się przy Pustym Grobie
Jezusa pamiętajmy, że właśnie
TUTAJ dokonują się prawdziwe
nawrócenia. Bo tylko tego tak
naprawdę potrzeba – uwierzyć
w zmartwychwstanie
zmartwychwstanie...
...
opr.
Jadwiga Kulik

ŻYCZENIA

Kochane Siostry
- Tereso, Barbaro, Paulino i Mario Magdaleno!
Duchowość Zmartwychwstanek
streszcza się w krótkim,
lecz jakże wymownym, zdaniu:
„Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały”.
Dziś, kiedy świat przyćmiewa
zasłona niepokoju i strachu,
życzymy Wam,
abyście były jak żywe Paschały,
które przez swe jasne światło
będą głosić zalęknionemu światu,
że ani śmierć, ani życie,
ani koronawirus, ani pandemia,
ani jakiekolwiek inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga.

ABY ZMARTWYCHWSTAŁ W NAS

Powinność, odpowiedzialność,
przebaczenie, pojednanie, wyrozumiałość - słowa, które znamy, lecz są
nie zbyt praktykowane w naszej
codzienności. Gdy je dostrzegać
będziemy, znaczyć będzie, że Miłość
dojrzewa w nas.
Wielkanoc, to znak nadziei i wezwanie do tego, by zagrożona w nas
Miłość mogła zmartwychwstawać.
Tajemnica Pustego Grobu Jezusa
staje się ostatecznym znakiem i potwierdzeniem, że prawdziwa Miłość
wszystko zwycięża: nie tylko śmierć,
ale także jej źródło: egoizm, grzech,
wszelkie słabości i zniewolenia.
Będą ludźmi wiary, chcemy mocno

i ufnie złączył swe życie z Chrystusem. W nim może zmartwychwstawać
nasza Miłość. Droga do zmartwychwstania Miłości w naszym życiu
prowadzi przez POJEDNANIE.
Pojednanie polega na przywróceniu przyjaźni i harmonii, tak z Bogiem,
jak i ludźmi. Gdy starzy znajomi
przezwyciężą dzielące ich różnice,
przebaczając wzajemnie urazy, to
już prostą drogą zmierzają do pojednania. Pojednanie nie ma nic
wspólnego z pobłażliwością, czy
godzeniem się na krzywdę. Ma bliski
związek z przebaczeniem, które
oznacza całkowite wyzbycie się
gniewu, żalu, urazy do kogoś, odpuszczenie, darowanie komuś winy.

Pojednanie, to gest szeroko otwartych ramion, jak ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, gotowe objąć,
przytulić, przebaczyć, ukoić ból.
Sakrament spowiedzi - pojednania
- został ustanowiony przez Jezusa,
który władzę odpuszczania grzechów
dał Apostołom, a oni przekazali je
kapłanom.
Bóg wychodzić nam naprzeciw
po to, aby nam dać szansę Pojednania.
W Czasie Wielkanocnym pojednajmy się z Nim. Pojednajmy się z bratem.
Wyrzućmy kamień [czytaj: gniew,
nienawiść itp.] gotowy, aby „ukamienować” bliźniego. Już tego kamienia
potrzebować nie będziemy. Zmartwychwstanie w nas Miłość.
Jadwiga Kulik

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Dla chrześcijanina, który pojął sens Mszy świętej, jej celebracja nie kończy się w świątyni.
Podobnie jak pierwsi świadkowie zmartwychwstania, również chrześcijanie gromadzący się
w każdą niedzielę, aby przeżywać i wyznawać obecność Zmartwychwstałego,
są powołani, by w codziennym życiu być ewangelizatorami i świadkami”.

POWSTAŃ Z MAR TWYCH

Jezus zmartwychwstał. Ale jeśli
zmartwychwstał i żyje, to gdzie Go
można spotkać? Żeby Go spotkać,
trzeba szukać. Gdzie Go szukać?
Od wczesnego rana przy Pustym
Grobie Jezusa panuje niemałe zamieszanie. Osoby przybywające tam
przeżywają różne stany emocjonalne:
kobiety są bezradne i przerażone,
Apostołowie są zdziwieni, inni jeszcze
nie dowierzają. Wszyscy biegają
zaniepokojeni. I trudno się dziwić.
Przecież widzieli, co uczyniono
Jezusowi, byli świadkami Jego
śmierci, wiedzą, gdzie Go pochowano. Zatoczony na grób kamień
był ostatecznym zamknięciem pewnego ważnego rozdziału w ich życiu.
Wraz ze śmiercią Nauczyciela,
umarła nadzieja. Jezus stał się
wspomnieniem. Tymczasem tej Nocy
stało się coś niepojętego. Niektórzy
mówią, że widzieli Jezusa żyjącego,
czyżby jednak Bóg był ostatecznym
Zwycięzcą?!
Gdzie Go szukać?
Zmartwychwstałego tak łatwo
znaleźć: w biednym, ubogim, człowieku; w drodze po sukces, w której
doświadczamy jednak rozczaro-

To wszystko zabija wiarę w ostateczne zwycięstwo Boga... I dlatego
wania, niedowierzania; gdy tracimy pośród nas tylu smutnych, bezradnadzieję; gdy jest w nas strach;
nych i załamanych chrześcijan.
w zwyczajnej codzienności...
Dziś wszyscy jesteśmy zaproszeni
Te dni są dla Ciebie i dla mnie
na
spotkanie z żyjącym i zwycięi dla Ciebie i dla Ciebie... To szansa
skim
Panem!!!
dla nas, abyśmy się na nowo
odrodzili.
Nie chodzi o to, abyśmy wyrecyEwangelia nie jest po to, żeby towali: „Wierzę w Jezusa Chrystusa,
opowiedzieć nam historię o tym, który umarł i zmartwychwstał”,
jak KTOŚ spotkał Zmartwychwsta- ale żebyśmy mogli powiedzieć:
łego. Co Tobie albo mnie po tym, „Spotkałem Zmartwychwstałego!”,
że spotkała Go Maria Magdalena „Widziałam Pana i to mi powiedział!”.
albo uczniowie idący do Emaus?
Jeśli naprawdę Go spotkasz
To jeszcze nie jest Dobra Nowina
będzie
to także dzień Twojego
dla Ciebie i dla mnie. Dobra Nowina
z
mar
Twych
wstania.
jest taka, że tak jak oni Go spotkali,
Jadwiga Kulik
tak Ty i ja też możemy, bo On żyje.
Żyje tu i teraz!
Chce zabrać nasz strach. Chce
dotknąć głębi naszego serca,
poruszyć je. Chce dać radość. Chce
wypełnić to, co jest Twoją pustką.
Dzisiejszy konkurs znajdziesz
Niestety, dla wielu z nas Jezus
jest ciągle tylko wspomnieniem
na: facebook.com/mojaparafia
sprzed wieków. Zatoczyliśmy kaZapraszamy do udziału!
mień na Jego grobie i szukamy
Go wśród umarłych bohaterów
Przewidujemy nagrody!
z kart Ewangelii. Nie dowierzamy,
Konkurs internetowy
że On żyje, bo... życiowe porażki,
opracowała
Zuzia Cichoń
problemy...
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KONKURS
DLA DZIECI

KALENDARZ
LITURGICZNY
I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
12 kwietnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Juliusza, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 4-7
PSALM: 118, 1b-2. 16-17. 22-23
2. czytanie: Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zachęcamy drogich Parafian do duchowej jedności z naszą parafią
przez nasz profil facebook.com/pallotyniradom. Są tam liczne transmisje
na żywo z naszego kościoła.
2. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – codziennie po Mszy świętej wieczornej.
W piątek – po Mszy świętej o godz. 1500.
3. Dziś i jutro nie będzie Nabożeństwa o godz. 1730.

13 kwietnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Małgorzaty, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
PSALM: 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

4. Jutro Msze święte jak w każdą niedzielę.

14 kwietnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Julianny, Justyna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 36-41
PSALM: 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

7. Przyszła niedziela, 19 kwietnia, kończy Oktawę Wielkanocy.
To tak zwana Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała – Niedziela
Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy za tydzień na transmisję Nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. Z tej racji nie będzie Nabożeństwa
o godz. 1730.

15 kwietnia 2020r. – ŚRODA
Imieniny: Anastazji, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 1-10
PSALM: 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35
16 kwietnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Erwina, Julii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 11-26
PSALM: 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48
17 kwietnia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Jakuba, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 1-12
PSALM: 118, 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a
EWANGELIA: J 21, 1-14
18 kwietnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Bogusława, Gościsława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 13-21
PSALM: 118, 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21
EWANGELIA: Mk 16, 9-154

5. Z racji stanu epidemii nie będzie w tym miesiącu Nabożeństwa fatimskiego.
6. Z racji Oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

I TYLKO CHLEBA MI BRAK
Jezus powiedział do nas: „Ja jestem Wielu świętych praktykowało Ją
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. i zalecało jako najpożyteczniejszą
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie z duchowych praktyk.
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
Benedykt XVI pisał, że Komunia
jest moje ciało za życie świata”.
święta duchowa wiąże się z cierpieniem
...aż nagle zabrakło mi TEGO chleba. z powodu nieprzystąpienia do Stołu
Pańskiego, ale równocześnie tęsknota,
Jak chleb fizyczny potrzebny jest pragnienie, otwiera miejsce dla dzianam do podtrzymania naszych sił łania Boga, który przychodzi pocieszać,
biologicznych, tak Chleb Euchary- oświecać, umacniać.
styczny ożywia w nas życie nadprzyrodzone, uzdalnia nas do podejmowania
Komunia duchowa polega na
dobrych decyzji, usposabia do podej- wzbudzeniu w swoim sercu gorącego
mowania czynów miłości...
pragnienia zjednoczenia z Jezusem
tak i z takimi samymi skutkami, jak
W obecnej sytuacji, kiedy koro- to się dzieje wówczas, gdy przyjmujenawirus zamknął nas w domach, my Eucharystię. Sam sposób przyjęcia
kiedy znacznie ograniczona jest moż- Komunii świętej duchowej może być
liwość przystąpienia do sakramentalnej bardzo prosty i mieć formę krótkiej
Komunii świętej, dobrze jest wzbu- modlitwy własnymi słowami.
dzić pragnienie pełnego zjednoczenia
z Chrystusem, za pomocą Komunii
Komunia duchowa jest nieoceświętej duchowej. Nawet nie wycho- nionym skarbem. Na wypadek, gdyby
dząc z mieszkania i kręcąc się jedynie Ci sumienie wyrzucało jakieś uchypo pokoju można przyklęknąć w duchu bienie, obudź w sobie serdeczny
przed tabernakulum, kryjącym w sobie żal doskonały... Bez żalu bowiem za
Jezusa Eucharystycznego i powierzyć grzechy nie można dostąpić błogich
Mu swój ból, swoje zatroskanie i lęk skutków Komunii świętej duchowej.
o życie swoje i życie najbliższych.
Jadwiga Kulik
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