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EWANGELIA: J 10, 11-18

„Ja jestem dobrym pasterzem”.

Sztuka Kościoła przedstawiała Zbawiciela najchętniej w osobie pasterza.
Istotą dzisiejszej Ewangelii jest prawda o trosce pasterza o owce, aż po
oddanie za nie życia. Dobremu pasterzowi przeciwstawiony jest najemnik,
który „nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy wilka...
ucieka”. Najemnik nie troszczy się o owce. Jest to surowe ostrzeżenie dla
tych co nie dbają o dusze, lecz tylko o własną wygodę. Czy nie byłem,
nie jestem, najemnikiem w stosunku do swoich dzieci, rodziny? Przecież
mam obowiązek dbać o ich dusze. Czy nie uciekam przed tą odpowiedzialnością? „Patrz, oto wilk chwyta już twe owca za gardło - to Szatan
nakłonił dusze do nieczystości; ty milczysz i nie karcisz najemnika; widziałeś
jak wilk się wkradał i uciekłeś ...bo milczałeś” (św. Augustyn). Wzorem
dobrego pasterza jest Jezus. My, Jego owce, jesteśmy kochani i otoczeni
opieką. „Znam moje owce i one Mnie znają”. „Poświęcam też swoje życie
za owce”. Pasterz określa siebie jako tego, który zna owce osobiście, każdą
z osobna. W języku biblijnym „znać” oznacza głębokie relacje z osobą.
Znajomość wskazuje na zażyłość pod znakiem miłości. Owce „pójdą za
moim głosem i tak powstanie jedna trzoda z jednym pasterzem”. Czy
wszystkie owce pójdą za głosem Pasterza? Wyłaniają się dla nas trzy możliwości: 1 być dobrym pasterzem, 2 być
najemnikiem, 3 słuchać lub nie głosu Pasterza. W której grupie jestem? Panie Jezu, nie chcę być najemnikiem,
ale postępować jak pasterz słuchający Twego głosu.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Drogi Księże Marku!
Ernest Bryll w jednym z wierszy napisał:
„On z nieba na to jest posłany,
by czuwał wiernie przy człowieku”.
Słowa te można by umieścić przy Twoim zdjęciu...
Dziękując Bogu za Dar, jakim jesteś
dla chorych, ich rodzin,
wolontariuszy naszego Hospicjum
i wszystkich, którzy doświadczają tajemnicy
przejścia na „drugą stronę życia”,
życzymy, aby Pan Jezus – Miłosierny Samarytanin,
niósł Cię zawsze na swoich ramionach
i udzielał potrzebnych łask
w posłudze bycia przedłużeniem
Jego ofiarnych rąk.
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POMÓŻ UMEBLOWAĆ
PALLOTYŃSKIE SEMINARIUM

W roku 2020 w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów
w Ołtarzewie rozpoczął się „Remont
Stulecia”. Główny czteropiętrowy
gmach Seminarium powstał w latach
30-tych XX wieku. Przez blisko 80 lat
służył kolejnym pokoleniom alumnów w ich drodze ku kapłaństwu.
Pallotyni rozesłani z Ołtarzewskiego
Wieczernika posługują dziś w Polsce
i wielu krajach świata.
Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli
udało się już dokonać bardzo wiele.
Obecnie w Ołtarzewie planowane są
prace wykończeniowe.
Marzeniem księży pallotynów jest,
aby rok akademicki 2021/22 rozpocząć w odnowionym Seminarium.
Dlatego prosimy – pomóż umeblować pallotyńskie Seminarium.

By wziąć udział w akcji należy przesłać na konto WSD równowartość
jednego z mebli, a w przekazie napisać jego nazwę (koszty mebli i numer
konta są na obrazku powyżej). Lista
ofiarodawców zostanie umieszczona
na tablicy pamiątkowej w gmachu
Seminarium po zakończeniu remontu.
Dzięki temu, kolejne pokolenia alumnów korzystających z ofiarowanych
mebli, będą pamiętać z wdzięcznością
o swoich Dobrodziejach.

Dziękujemy za wsparcie!

W każdy czwartek ofiarujemy za Was
Mszę świętą i Adorację
Najświętszego Sakramentu.
Niech Bóg Wam wynagrodzi
wszelką dobroć serca!
pallotyni z Ołtarzewa

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Na oczach uczniów Jezusa urzeczywistniały się — jak później wypełnią się
w życiu wszystkich pokoleń chrześcijan — słowa wypowiedziane
przez Pana przed męką: „będziecie się smucić, ale smutek wasz
zamieni się w radość” (J 16, 20).
Czyż On sam nie modlił się, aby uczniowie „radość mieli (...)
w całej pełni” (J 17, 13)?
Świąteczny charakter niedzielnej Eucharystii wyraża radość,
jakiej Chrystus udziela swemu Kościołowi przez dar Ducha.
Radość jest przecież jednym z owoców Ducha Świętego”.

KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy do konkursów na stronie mojaparafia24.pl!

Redakcja
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ODCZYTAĆ
BOŻY OBRAZ /8/
Napis: „JEZU UFAM TOBIE” – ostatnia część naszego zamyślenia nad
obrazem Miłosiernego. Tylko trzy
wyrazy, kilkanaście liter, a jednak one
właśnie mogą przemienić kształt
życia człowieka.
„Jeżeli ufność twoja będzie wielka,
to hojność Moja nie będzie znać miary”
/Dzienniczek, 548/ - słowa Pana Jezusa,
przekazane świętej Faustynie. Słowa
Pana Jezusa, przekazane nam. Jeśli
ufasz Miłosiernemu, dzieje się rzecz,
którą pojąć można tylko wiarą - niejako „wiążesz ręce” samemu Bogu.
Twoja postawa sprawia, że On, Pan
całego wszechświata, pochyla się i...
„nie potrafi”, nie może, niczego odmówić. Wiele fragmentów Pisma
Świętego wskazuje, że tak właśnie
jest: „O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię Moje, Ja to spełnię”
/J 14, 14/.
Wspaniała obietnica! Bóg jest
wierny – skoro obiecał, to spełni!
Pozostaje tylko rzucić się z ufnością
w Jego ramiona. „Tylko”? A może
raczej „aż”? Bo zawierzenie Miłosierdziu nie zawsze jest łatwe. Czasem
trzeba przejść w swoim sercu długą
drogę, zanim słowa „Jezu, ufam Tobie”
nie będą wypowiadane jedynie jako
slogan, ale zaczną wyrażać autentyczne zawierzenie.
Kiedy patrzymy na wizerunek
Jezusa Miłosiernego, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że Chrystus, dając
wskazówki siostrze Faustynie, sam
uczy, na czym polega ufność. Ten
obraz to szkoła dialogu. On, Król Miłosierdzia, idzie w naszym kierunku,
błogosławi i odsłania tajemnicę swego
Serca, tajemnicę Promieni, które
sięgają bardzo daleko, aż do miejsca,
gdzie znajduje się napis. Bóg wychodzi naprzeciw, człowiek odpowiada:
„ufam Tobie” i zostaje otulony miłością. Nie boi się nadchodzącego Króla
i z dziecięcą prostotą powierza się
Jemu. Trwa w ramionach Miłosierdzia nie dlatego, że tak wypada albo
wzmaga się w nim strach przed Majestatem, ale dlatego, że czuje ciepło
kochającej dłoni Boga. Tak przeżywali
dokończenie na 4 stronie

PO NARODOWYM CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO
Właśnie minął Tydzień Biblijny
i Narodowy Dzień Czytania Pisma Św.,
któremu w tym roku towarzyszyły
słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy:”. Należy podkreślić, że za
słowem „narodowy” poszły czyny.
Media stanęły na wysokości zadania.
Nareszcie w TV słychać było nie tylko
o szczepionkach i koronawirusie.
Pismo Święte, to księga niezwykła,
nazywana nie tylko Biblią, ale również
Słowem Bożym, czy Księgą Ksiąg.
To trudna księga. Podziwiam tych,
którzy czytają ją któryś już raz z rzędu.
Osobiście uwielbiam Księgę Przysłów
i Księgę Psalmów. Często z nich korzystam przy pisaniu artykułów. Za
pewnik przyjmuję: „Z całego serca
Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim
rozsądku” (Prz 3, 5).
Słowo „Biblia” pochodzi z języka
greckiego i znaczy tyle co „Księgi”.
Składa się ze Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament (46 ksiąg)
został napisany mniej więcej w okresie
od X do I wieku przed Chrystusem.
Natomiast Nowy Testament (27 ksiąg)
został spisany w czasie znacznie
krótszym, tj. w latach 50-100 po
Chrystusie.
Różnica między Starym Testamentem a Nowym Testamentem polega

głównie na tym, że Stary Testament
ukazuje działanie Boga w narodzie
izraelskim (historia zbawienia), zapowiadając jednocześnie nadejście
Mesjasza – nowego Króla (Jezusa
Chrystusa). Natomiast Nowy Testament ukazuje nam już wypełnienie
się tego, o czym czytamy w Starym
Testamencie. Stąd też Nowy Testament, bez znajomości Starego Testamentu, będzie dla nas niezrozumiały,
gdyż tam są jego korzenie.
Stary Testament został napisany
w trzech językach: hebrajskim, greckim i aramejskim. Natomiast Nowy
Testament został napisany w języku
greckim w dialekcie koinè. Wyjątek
stanowi Ewangelia według św. Mateusza, która pierwotnie została
napisana w języku aramejskim.
Święty Hieronim przetłumaczył
na łacinę całe Pismo Święte. Urodził
się ok. roku 347 w Strydonie w Dalmacji w rodzinie chrześcijańskiej.
Po zdobyciu gruntownego wykształcenia w kulturze klasycznej i chrześcijańskiej, zwrócił się ku życiu ascetycznemu. Wyruszył do Azji Mniejszej,
na pustynię Chalkis, położoną na
południowy zachód od Antiochii,
gdzie zamieszkał wśród pustelników.
W tym czasie uczył się greki i he-

MODLITWA
O NOWE
SIOSTRY ZAKONNE
I NOWYCH KAPŁANÓW
Panie Jezu, prosimy,
aby w naszej Ojczyźnie i w naszej parafii
nie zabrakło nigdy
Chleba Eucharystycznego.
Poślij nam nowych kapłanów,
nowe siostry zakonne,
abyśmy mogli zachwycać się
Twoją świętą Obecnością pośród nas.

brajskiego, tłumacząc i przepisując
pisma teologiczne.
Po tym okresie, Hieronim wezwany do Rzymu przez nowo wybranego
papieża Damazego, został jego sekretarzem. Papież zachęcił Hieronima
do przetłumaczenia Pisma Świętego
na łacinę. W 385 roku Hieronim wyruszył do Ziemi Świętej, by prowadzić
życie mnisze tam, gdzie „Słowo Wcielone chodziło po ziemi”. W 386 roku
zamieszkał w Betlejem, gdzie założył klasztor męski i żeński oraz dom
dla pielgrzymów, pamiętając, że
„Maryja z Józefem nie znaleźli dla
siebie miejsca przybywając do Betlejem”. Tam dokonał łacińskiego
przekładu Ewangelii, tłumaczy na
łacinę cały psałterz oraz znaczną część
Starego Testamentu. Jego praca
stała się podstawą Wulgaty, oficjalnego tłumaczenia Biblii na łacinę.
Ojciec Święty przypomniał, iż przekład
ten został uznany za natchniony
przez Sobór Trydencki. Święty Hieronim napisał również liczne komentarze do Pisma Świętego. Zmarł
30 września 420 roku w swojej celi
nieopodal groty, w której przyszedł
na świat Zbawiciel świata.
opr.
Jadwiga Kulik

Składamy
serdeczne podziękowanie
wszystkim,
którzy w Tygodniu Miłosierdzia
włączyli się
w zbiórkę przyborów
szkolnych dla uczniów
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego
im. J. Korczaka w Radomiu.
Za każdy dar - „Bóg zapłać”!

Niech nieustanna modlitwa
z serc oddanych wyłącznie Tobie
płynie do nieba
z naszej polskiej ziemi
po wszystkie czasy.

Amen.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
25 kwietnia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marka, Jarosława
1. czytanie: Dz 4, 8-12
PSALM 118, 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28
2. czytanie: 1 J 3, 1-2
EWANGELIA: J 10, 11-18
26 kwietnia 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marzeny, Marceliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3, 3. 4
EWANGELIA: J 10, 1-10
27 kwietnia 2021r. - WTOREK
Imieniny: Zyty, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30
28 kwietnia 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Walerii, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM 67, 2-3. 4-5. 6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50
29 kwietnia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Roberta, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM 103, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mt 11, 25-30
30 kwietnia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Mariana, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-12a
EWANGELIA: J 14, 1-6
1 maja 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Anieli, Filipa, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 14, 7-14

Z KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
„Człowiek jest jeden
ciałem i duszą.
Nauka wiary przyjmuje,
że dusza duchowa i nieśmiertelna
jest stworzona
bezpośrednio przez Boga”.

ODCZYTAĆ BOŻY OBRAZ /8/

swoje zaufanie Faustyna, ks. Michał
Sopoćko, Jan Paweł II i inni święci,
kanonizowani lub nie. I chociaż ktoś
może pomyśleć, że to jednostronne
spojrzenie, bo przecież tyle zła na
świecie, to jednak z pewnością także dziś wiele osób wyznaje: „Jezu,
ufam Tobie!” Wyznaje, na pierwszym
miejscu stawiając obietnice Boże,
a nie ludzkie rozumowanie.
Jednak w życiu mogą pojawić się
trudności w wypowiedzeniu tej
jednej z najkrótszych, ale też jednej
z najpiękniejszych modlitw świata.
Wątpliwości, cierpienie, niepewność...
I czasem można mieć wrażenie „chodzenia po ciemku”. Jeśli przyjdzie
taki czas, pomyśl - nocne niebo wcale
nie jest czarne, tylko pełne gwiazd,

dokończenie
z 2 strony

nawet jeśli zasłonią je chmury. Gdy
zawierzy się Bogu i poda Mu rękę,
można iść bez strachu nawet „nocą”
i „ciemną doliną”. Dlaczego? Bo On
tak obiecał. I podał to „na piśmie”,
a dokładniej – w Piśmie. Kiedy więc
rozum albo zmysły podpowiadają,
że źle i ciemno, spróbuj na przekór
wszystkiemu wzbudzić w sercu
krótki akt: „Jezu, ufam Tobie”.
Miłosierny Panie, obdarz mnie
łaską Ducha, który usuwa lęk i buduje
nadzieję, abym prowadził z Tobą
prawdziwy dialog, otwierając serce
na Boże słowo. Spraw, abym w życiu
bardziej ufał Tobie niż sobie. Pomóż
mi zawierzyć Miłości i polegać na
złożonych przez Ciebie obietnicach.
ms

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Pośród różnych ludów, doświadczających Bożego daru według
własnej kultury, Kościół wyraża swoją autentyczną katolickość
i ukazuje „piękno tego wielokształtnego oblicza””.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Michała Siennickiego SAC
– wykładowcę prawa kanonicznego – oraz kleryków z Wyższego
Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Po Mszach świętych można
złożyć do puszek ofiary na potrzeby Seminarium, w którym kształcą się
kapłani pracujący w naszej parafii. Zachęcamy też do włączenia się
w akcję „Pomóż umeblować pallotyńskie seminarium”.
Szczegóły na ulotkach i w naszej Gazetce.
2. Dziś w Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczynamy tydzień
szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
Sprawa powołań staje się pilną potrzebą już także w naszej Ojczyźnie.
3. W sobotę rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej.
Zapraszamy na Nabożeństwa majowe – codziennie o godz. 1730.
Zadbajmy o wizerunki Matki Bożej w naszych domach i w przydrożnych
kapliczkach.
4. 1 maja, to pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające
Sercu Matki Bożej o godz. 1700. O godz. 1730 Nabożeństwo majowe.
5. Przez najbliższe dwie niedziele, 2 i 9 maja, podczas Mszy świętej
o godz. 930 grupa dzieci z klas trzecich będzie przeżywała Uroczystości
I Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane tymi
Uroczystościami prosimy, by przyszły do kościoła na inne godziny.
6. W przyszłą niedzielę, 2 maja, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna,
a o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca.
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