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NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
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EWANGELIA: J 10, 27-30

„Moje owce są Mi posłuszne.
Ja je znam, a one podążają za Mną”.

W dzisiejszej Ewangelii dominuje postać pasterza. Sztuka kościelna
przedstawia Zbawiciela najchętniej w osobie Pasterza. Robi to już od
niepamiętnego czasu – czy to w katakumbach, czy to w mozaikach
bazylik, wierni oglądali Jezusa niosącego w swoich ramionach owieczkę.
Relacja Pasterza z owczarnią określa kilka charakterystycznych słów:
„znam”, „słuchają”, „idą za”. Zna owce osobiście, każdą z osobna. W języku
biblijnym „znać” oznacza ustanowić głęboką relację komunii z osobą.
W tym znaczeniu znajomość wskazuje na zażyłość pod znakiem
miłości. Być owcami Jezusa, to znaczy, słuchać Jego głosu i iść za Nim.
„Słuchać głosu” jest czymś więcej niż „słuchać słowa”. „Głos” wyraża
zaproszenie, a słuchanie zakłada wzajemną przynależność. Przekłada się to na „pójść za”, czyli przylgnąć do Pasterza, jednak nie
słowami, ale postępowaniem i całym życiem. Podjąć zobowiązania
z Nim i dla Niego. Czy ja jestem „owcą” posłuszną Pasterzowi Jezusowi?
Czy podążam za Nim? Potrzeba chwili zastanowienia. Skutkiem podążania za Pasterzem jest to, że „Ja też daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.
Jak nieskończenie wielki dar otrzymujemy za to, że podążamy za Jezusem. Zachowując przykazania, otrzymuję
życie wieczne. Panie, Dobry Pasterzu, pomóż mi podążać za Tobą wytyczoną przez Ciebie drogą i trzymaj
mnie mocno, aby nikt nie wyrwał mnie z Twojej ręki.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Dzisiaj z bukietem wiosennych kwiatów spieszymy
do Księdza Stanisława Barcikowskiego SAC.
Drogi Kapłanie!
Życzenia zdrowia w dzisiejszych czasach
stały się priorytetem.
Życzymy Tobie tej siły witalnej,
jaka Ciebie od zawsze charakteryzowała.
Księże Stasiu, uśmiechamy się do Ciebie zawsze,
gdy celebrujesz Eucharystię.
Twoje kazania wciąż zachowujemy w pamięci.
Dziękujemy za Twoją cichą posługę w konfesjonale.
Księże Stasiu, jak dobrze, że JESTEŚ!
Pani Fatimska, dla której masz szczególne upodobanie
niechaj zachowa nam Ciebie na długie długie lata!
Modlimy się za Ciebie, pokorny Sługo Chrystusa.
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ABY POZOSTAĆ W ZAŻYŁEJ PRZYJAŹNI Z JEZUSEM

Pierwsza Komunia święta, pierwsze
Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, to doniosła chwila, zarówno
dla dzieci jak i dla rodziców. Jak dobrze
by było, gdyby tego Dnia Komunię
świętą wraz z dziećmi przyjęli prawie
wszyscy rodzice, rodzeństwo, cała
dalsza rodzina, chrzestni, dyrekcje
szkół, nauczyciele, wychowawcy...

prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną
wiedzę, ale nie są w stanie dać im
świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie
się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków
materialnych za cenę waszego czasu
i uwagi, które są mu potrzebne do
wzrastania w „mądrości, w latach
i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52).
Jeżeli chcecie - Wy, rodzice - obronić
Wasze dzieci przed demoralizacją,
przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska,
a nawet szkolne programy, otoczcie
te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład
chrześcijańskiego życia”.
Do dzieci:
„Drogie dzieci! Dzisiaj przychodzi
do Was papież, aby w imieniu Pana
Jezusa powiedzieć, że On was kocha.
Zapewne wiele razy Wasi księża
katecheci, siostry katechetki i panie
katechetki mówili Wam o tym. Chcę
jednak jeszcze raz to powtórzyć,
abyście tę radosną nowinę zapamię-

tały na całe życie. Pan Jezus Was kocha!
Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyście życie
mieli i mieli je w obfitości (por. J 10, 10).
Dziękuję również Waszym katechetom
i katechetkom, którzy przyprowadzili Was do Pana Jezusa” (Zakopane,
7 czerwca 1997 roku, przemówienie
do dzieci pierwszokomunijnych
w kościele Świętej Rodziny).
„Drodzy przyjaciele! Niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem
jest bez wątpienia Pierwsza Komunia
święta, dzień który wspomina się
jako jeden z najpiękniejszych w życiu.
Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas
Ostatiej Wieczerzy, jest sakramentem
Nowego Przymierza, jest największym z sakramentów. W tym sakramencie Pan Jezus pod postaciami
Chleba i Wina staje się pokarmem
naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy
przyjmują ten sakrament uroczyście,
ażeby potem móc Go przyjmować
jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem
Jezusem”.
opr. Jadwiga Kulik

GDZIE MUSZLA WSKAZUJE DROGĘ /2/

ściołów stacyjnych na całym świecie,
z czego w Polsce – czterdzieści osiem.
W naszej diecezji jest jedna taka
świątynia – kościół parafialny pw.
św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie.
Może nasi Czytelnicy, przejeżdżając
tamtędy, wstąpią na krótką modlitwę?
Warto, bo według dekretu Stolicy
Apostolskiej, osoby, które w tym czasie
kościół stacyjny „nawiedzą w formie
pielgrzymki i pobożnie wezmą tam
udział w obchodach jubileuszowych
lub pozostaną tam na pobożnym
rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą
Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny
i Świętego Jakuba Większego, Apostoła” – mogą pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny.
Może kogoś też zainspiruje nasze
diecezjalne „Santiago” i kiedyś wyruszy pieszo do pięknej galicyjskiej
miejscowości, aby modlić się przy
grobie Świętego? Albo i sto kilometrów dalej – do słynnej Finisterry,
czyli na „koniec świata”? Wiele osób
zaświadcza, że to niezwykły pielgrzymi
szlak... ale o tym napiszę już innym
razem.
Małgorzata Sar

Wyjątkowo o Pierwszej Komunii
świętej dziecka mówił Papież Polak,
niekwestionowany Autorytet moralny,
wielki przyjaciel dzieci, św. Jan Paweł II.
Do rodziców powiedział tak:
„Przynosząc kiedyś wasze dzieci
do chrztu zobowiązywaliście się do
wychowania ich w wierze Kościoła
i w miłości do Boga. Te dzieci, które
po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świętej są znakiem, iż o tym
zobowiązaniu pamiętacie i szczerze
staracie się je wypełniać. Proszę Was,
nie rezygnujcie z tego nigdy. To
rodzice w pierwszym rzędzie mają
prawo i obowiązek wychowywać
swoje dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Nie oddajcie tego

Xacobeo [wymowa: siakobeo]
– słowo w języku galicyjskim, którym
posługują się mieszkańcy Galicji
(północny zachód Hiszpanii). Dosłownie znaczy: Jakubowy. Odnosi się
oczywiście do Patrona regionu, całej
Hiszpanii i Portugalii. Powszechnie
zaś zwrotu używa się na określenie
Roku Świętego Jakubowego. Takie
właśnie jest znaczenie pierwszego
z charakterystycznych słów naszego
„cyklu z muszlą”. Na kolejne przyjdzie czas niebawem. Póki co jednak
zatrzymajmy się w temacie dotyczącym tego, kiedy jest obchodzony
i na czym polega ten Rok.
Najpierw sięgnijmy do Pisma
Świętego... bo właśnie tam należy
szukać informacji, o którego świętego Jakuba chodzi. Oto, co wiemy
z kart Biblii: jeden z Apostołów, syn
Zebedeusza, brat św. Jana (wraz z nim
nazywany „Boanerges” – synowie
gromu), obecny przy wskrzeszeniu
córki Jaira, podczas Przemienienia
i modlitwy Jezusa w Ogrójcu; przełożony gminy chrześcijańskiej w Je2 | Moja Parafia

rozolimie, ścięty mieczem przez Heroda
Agryppę... Sporo możemy dowiedzieć się z najważniejszego Źródła,
jakim jest Pismo Święte. Tradycja
i legendy podają kolejne informacje
– o nich w następnym artykule.
Rok Jubileuszowy obchodzony
jest wtedy, gdy święto św. Jakuba
(datowane na 25 lipca) wypada w niedzielę. Tak złożyło się w 2021 roku.
Obchody uroczyście rozpoczęło
otwarcie Drzwi Świętych w katedrze
w Santiago, skąd wraz z modlitwami
popłynęła do nieba woń kadzidła
ze słynnego „Botafumeiro” – ogromnej kadzielnicy, ważącej około 80
kilogramów. Z powodu epidemii
COVID-19 Stolica Apostolska przedłużyła świętowanie Roku Jakubowego o dwanaście miesięcy. Dzięki
temu więcej pielgrzymów nawiedzi
miejsca, w których można dostąpić odpustu z racji Jubileuszu.
Co to za miejsca? Oczywiście
samo sanktuarium w Santiago de
Compostela, gdzie znajduje się grób
Apostoła, ale także wiele tzw. ko-

Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki!
Przeżywamy najradośniejszy czas w Kościele – Okres Wielkanocny! Jezus zmartwychwstał! I żyje!
Żyje pośród nas! Jest obecny w Komunii świętej! Chce być w każdej sprawie i w każdej myśli naszego życia!
Okres Wielkanocny, to czas I Komunii świętych, święceń kapłańskich, w tym roku także bierzmowania...
Nie można PRAWDZIWIE przeżywać radości zmartwychwstania,
jeżeli nie przeżyliśmy prawdziwie męki Jezusa. Jeśli nie dotarło do głębi naszego serca,
jak wiele Bóg poświęcił, aby nas uratować. Od grzechu, zła, wojen, chorób...
Dlatego na początku Wielkiego Postu ogłosiliśmy Wielki Konkurs Postowy.
Dziękujemy za wszystkie posty, które pojawiły się na naszym gazetkowym Facebook’u.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu – ich prace pozwoliły nam jeszcze raz
i na nowo przeżyć mękę Pana. Dziękujemy Wszystkim, którzy dali lajka pracom konkursowym.
Dzisiaj drukujemy w naszej Gazetce zwycięskie prace.
W najbliższym czasie dotrzemy z nagrodami do WSZYSTKICH Uczestników Konkursu.
Są aż 4 pierwsze miejsca,
gdyż zrobiliśmy kategorię dziecięcą i dorosłą
oraz nie mogliśmy pominąć ogromnej ilości lajków.
Redakcja

DEFINICJA MIŁOŚCI
zdjęcie pochodzi z Medjugorie

CHRYSTUS NA KRZYŻU
Obraz malowano około 2 lat techniką olejną na płótnie

połącz ramkę!
PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

ZA TEN KRZYŻ I TWOJE ŁZY

- prace 5/6-latków

Moja Parafia | 3

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
8 maja 2022r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eryka, Stanisława
1. czytanie: Dz 13, 14. 43-52
PSALM 100, 2-3. 4-5
2. czytanie: Ap 7, 9. 14b-17
EWANGELIA: J 10, 27-30
9 maja 2022r. – PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Karoliny, Grzegorza
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 6, 22-29
10 maja 2022r. - WTOREK
Imieniny: Antoniego, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 19-26
PSALM 87, 1b-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30
11 maja 2022r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszka, Ignacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM 67, 2-3. 4-5. 6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50
12 maja 2022r. – CZWARTEK
Imieniny: Joanny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 13-25
PSALM 89, 2-3. 21-22. 25 i 27
EWANGELIA: J 13, 16-20
13 maja 2022r. – PIĄTEK
Imieniny: Roberta, Glorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-12a
EWANGELIA: J 14, 1-6
14 maja 2022r. - SOBOTA
Imieniny: Macieja, Bonifacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 800 Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC
w dniu jego imienin. Pamiętajmy o naszym Solenizancie także
w osobistych modlitwach.
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. Wczoraj dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przyjęły Pierwszą Komunię
świętą. Dziś o godz. 1100, a od jutra do piątku o godz. 1800,
dzieci będą przeżywały swój Biały Tydzień.
4. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730. W najbliższy piątek
Nabożeństwo majowe podczas uroczystości fatimskich.
5. Jutro będziemy obchodzili Uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, jednego z głównych Patronów Polski.
6. W piątek przypada Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej.
Zapraszamy na Nabożeństwa ku Jej czci. Dla osób chorych, starszych
i samotnych o godz. 830 rozpocznie się różaniec i spowiedź święta,
a o godz. 900 Msza święta i Adoracja. Na godz. 1720 zapraszamy
na pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych,
młodzieży i dzieci. Najpierw będzie różaniec i odczytanie intencji
(które będzie można składać do koszyka przed ołtarzem),
następnie Msza święta i Procesja fatimska, podczas której zaśpiewamy
Litanię loretańską.
7. W najbliższą sobotę o godz. 1030 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23
przyjmą I Komunię świętą. W przyszłą niedzielę dzieci będą uczestniczyły
w Nabożeństwie majowym i Mszy świętej wieczornej.
8. 1 maja, zgodnie z zaleceniem naszego Pasterza, Księdza Biskupa
Marka Solarczyka, rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie
do obchodów 50-lecia Powrotu Obrazu Jasnogórskiego na szlak
nawiedzenia polskich parafii. Wydarzenie to miało miejsce
18 czerwca 1972 roku w Radomiu. W nocy z 17 na 18 czerwca
w katedrze radomskiej będzie czuwanie przy kopii Cudownego
Obrazu Jasnogórskiego, a potem uroczysta Msza święta o godz. 1000.
Do 18 czerwca, na zakończenie niedzielnych Mszy świętych będziemy
rozważali poszczególne Śluby Jasnogórskie. Starajmy się odnawiać
naszą wiarę i zawierzenie siebie i diecezji orędownictwu Matki
Najświętszej.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Jeśli Ewangelia wcieliła się w jakiejś kulturze, nie jest już przekazywana
tylko przez głoszenie od osoby do osoby. Powinno nas to skłonić
do refleksji, że w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo stanowi mniejszość,
oprócz zachęcania każdego ochrzczonego do głoszenia Ewangelii, Kościoły partykularne
powinny promować aktywne formy inkulturacji, przynajmniej początkowe. Ostatecznie powinno się dążyć
do tego, żeby przepowiadanie Ewangelii, wyrażonej w kategoriach właściwych dla kultury,
gdzie jest ona głoszona, prowadziło do nowej syntezy z tą kulturą. Chociaż te procesy są zawsze powolne,
niekiedy zbytnio paraliżuje nas lęk. Jeśli pozwolimy wątpliwościom i obawom przytłumić jakąkolwiek śmiałość,
może się zdarzyć, że zamiast być kreatywni, po prostu pozostaniemy wygodni, nie przyczyniając się
do żadnego rozwoju, i w tym przypadku nie będziemy uczestnikami historycznych procesów dzięki naszej
współpracy, ale po prostu obserwatorami jałowej stagnacji Kościoła”.
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