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Apostołowie łowili w niezbyt wielkiej
odległości od brzegu (ok. 90 m — czyli
Ewangelia: J 21, 1- 14
200 łokci, por. w. 8); Piotr pokonał ją
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc łatwo wpław, spiesząc na spotkanie
za sobą sieć z rybami. Od brzegu bo- z Chrystusem. Jakkolwiek pytanie
wiem nie było daleko – tylko około Jezusa o pożywienie w było raczej
dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, pytaniem o wynik połowu, Apostoujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a łowie po powrocie na brzeg znajdują
na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł przygotowany posiłek. Mimo to Jezus
do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, nakazuje im przynieść jeszcze część
złowionych ryb. Szczegół ten ma znowu
któreście teraz ułowili.
podkreślić cudowny charakter połowu,
w którym będą uczestniczyć ucznioZatroskany Jezus!
wie po dokończeniu swego zajęcia.
Trudno jest określić, czy opisywany
Widzimy w dzisiejszej Ewangelii Chrystusa, który pomaga i troszczy się. Pomaga, posiłek miał charakter eucharystyczny;
gdyż pozwala w cudowny dokonać Apostołom połowu ryb.
nie wiadomo bowiem, czy wyrażenia
Troszczy się, gdyż rozpalił ognisko, upiekł już rybę i prosi, aby przynieść ich wię- „wziął chleb” i „podał” rają znaczenie
cej. Doskonale wie, że trzeba zatroszczyć się o codzienne jedzenie, o pokarm dla technicznosakramentalne czy też wyciała. Jezus potrafi kochać. Przychodzi, aby dać szansę jeszcze raz Piotrowi i innym rażają zwykłe czynności głównej osoby
Apostołom.
wśród spożywających. W tym ostatnim
Drogi Przyjacielu! Chociaż Piotr trzykrotnie zaparł się Mistrza, to jednak otrzymuje wypadku główny akcent spoczywałby
szansę rehabilitacji. Nigdy Bóg nie przekreśla człowieka. Przebacza setki razy i ciągle — i to wydaje się prawdopodobniejsze
stwarza nowe sytuacje do rehabilitacji i nawrócenia. A może znowu Go zawiodłeś? — na wykazaniu rzeczywistej obecności
Ks. Sylwester zmartwychwstałego Jezusa.

Drodzy Czytelnicy!
Redakcja „ Mojej Parafii” pragnie podziękować Wam za ofiary złożone na
pokrycie kosztów druku gazetki. Jesteśmy Wam również wdzięczni za modlitwę oraz obecność, bez której nasza praca nie miałaby sensu. Jednocześnie
przepraszamy za błędy, jakie ukazują się na łamach naszego pisemka. Być
może wynikają one z tego, iż redaktorzy gazetki są amatorami i nie posiadają wykształcenia dziennikarskiego. Wszyscy pracują tutaj społecznie i z
dobrego serca.
Wszystkich chętnych, którzy mają ciekawe pomysły, lubią pisać i chcą sprawdzić się w roli dziennikarza zapraszamy do współpracy. Spotkania redakcyjne
odbywają się w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy świętej w pokoiku
na plebani. Można też skontaktować się z naszym opiekunem duchowym −
księdzem Sylwestrem Fiećko. Miło nam będzie, jeżeli nasze grono redakcyjne
powiększy się o nowych, ciekawych ludzi.
Zapraszamy serdecznie − Redakcja

W Dniu Imienin Księdzu
Zygmuntowi Zymlińskiemu
wielu łask Bożych, satysfakcji z wykonywanej posługi
duszpasterskiej, wdzięczności wiernych i radości w sercu na co dzień życzy
Redakcja.

JAK CIĘ MOŻNA NIE KOCHAĆ, O PANI
PRZENAJŚWIĘTSZA I MATKO NARODU POLSKIEGO!
Matka Boża to Najpiękniejsza i Najukochańsza ze
wszystkich Istot Niebieskich i ziemskich. Kiedy piszę o Niej, ogarnia mnie niesamowite wzruszenie i
zażenowanie zarazem. Bo jakże tu prostymi słowami
pisać o Tej, która sam Bóg Stwórca powołał na Matkę
Syna Swego Jednorodzonego, jak ująć w zwyczajnych
zdaniach Jej nie dające się z niczym porównać, niewysłowione piękno i blask.?
Kiedy czytamy książki o objawieniach w Medjugorje,
gdzie już od dwudziestu lat Matka Najświętsza przychodzi do sześciorga młodych ludzi, dając im Swoje
słynne Orędzia, słyszymy, jak piękna jest „Gospa”
(czyli po chorwacku Matka Boża)... I po przeczytaniu
– czy to „Pieśni o Bernadecie”, czy „Słów z Nieba”,
chciałoby się być godnym ujrzenia Tej Cudownej
Mateczki Bożej, jeszcze za życia ziemskiego, porozmawiać z Nią, zobaczyć Jej kochany uśmiech.... Przede
wszystkim jednak każdy wierzący człowiek i kochający
Maryję, wie, że kocha Ona jednakowo nas wszystkich.
I kto się Jej odda w opiekę, nie musi się niczego bać,
bo wiem, że Mateńka Boża strzeże każdego z nas i w
dzień i w nocy.
Jej Niepokalane Serce promienieje radością, gdy widzi,
że ludzie kochają się wzajemnie, że nikt nie jest dla
drugiego wrogiem, że żyjemy ściśle według Dekalogu
i że stawiamy Boga na pierwszym miejscu, wierząc
niezłomnie, że Bóg jest Miłością.
Gdy dzieje się nam krzywda, jesteśmy samotni, słabi,
czy smutni – Ta Najlepsza z Matek usłyszawszy nasze
modlitwy, bierze nas natychmiast pod Płaszcz Swej
opieki. Byleby Jej tylko zawierzyć! Dlatego, tak jak
obecny Papież – Jan Paweł II, należy czcić i wielbić
Maryję, powtarzając: „Totus Tuus” – Cały Twój!
Mateńce Bożek leży na sercu los każdego człowieka –
i tego najmniejszego i tego, który już stareńki ku ziemi

chyli się coraz bardziej. Przedobrymi oczyma patrzy w
głąb duszy każdego z nas. I jeśli widzi, że obrażamy
Jej Syna najmniejszymi grzechami, albo o zgrozo,
ciężkimi, Pani Przenajświętsza płacze krwawymi łzami
(w Sanktuariach: w Naju – Korea Południowa, czy w
La Salette – we Francji). Ta wspaniała Matka wie doskonale, co to jest cierpienie; wszak to Ona stała pod
Krzyżem konającego za nas Syna Bożego i cierpiała
w milczeniu. Rozumie więc każdego komu jest źle i
cierpi wraz z nim. Dlatego jest taka kochana! Jej można
powiedzieć wszystko, bo Jej współczujące niepokalane
serce kocha nas bez granic.
Troszczy się o wszystkich i gorąco pragnie wszystkich nas ujrzeć w Niebie po ziemskiej pielgrzymce.
Matka Najświętsza, jak mówią widzący z Medjugorje
umie się cudownie śmiać! Kiedy cos Ją rozraduje, albo,
gdy chce komuś ulżyć w kłopotach, troskach.
Ta, o której piszę nieśmiało, szczególnie umiłowała
Naród polski, o czym świadczą piękne karty naszej
historii.
I my więc ukochajmy Tę Najlepszą z Matek całym swoim sercem. Idzie piękny miesiąc – maj. Miesiąc Maryi
poświęcony. Starajmy się uczcić Mateńkę Bożą nie
tylko w Jej przepiękne Święto – 3 maja − Matki Bożej
Królowej Polski, ale przez cały miesiąc, uczęszczając
na Nabożeństwa Majowe, odmawiajmy często Litanię
Loretańską, czy Litanię „Matko, która nas znasz”.
Uczcijmy Ją pieśnią. A różaniec – ulubiona modlitwa
Maryi, niech stanie się i naszą najmilszą modlitwą!
Matka Boża z pewnością ucieszy się wielce, widząc
swoje dzieci pogrążone w modlitwie różańcowej!
Maryjo – wielbimy Ciebie Królowo naszego Narodu!
Katarzyna Wilczyńska

1 MAJA − ŚWIĘTO PRACY
Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego, które jest naturalnym
prawem i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany
z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą
łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie się przenikać. Praca
jest poniekąd warunkiem zakładanie rodziny, rodzina bowiem domaga się
środków utrzymanie, które w drodze zwyczajnej zazwyczaj nabywa człowiek
przez pracę.
Jan Paweł II „Laborem exercens”
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KONCERT EKUMENICZNY W NASZEJ PARAFII
22 kwietnia
o godz. 16.00
wszystkich zebranych w naszym kościele,
którzy chcieli
uczestniczyć
w Koncercie
Ekumenicznym, przywitał przedstawiciel Fundacji
Otwartych
Serc przy Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w
Radomiu. Zapoznał nas z krótką historią fundacji, w której
10 osób zajmuje się pomocą ludziom starszym. Pod ich
opieka jest 35 osób, a fundacja działa już 7 lat. Następnie
kilka słów do zgromadzonych w świątyni skierował ojciec
paulin – proboszcz Sanktuarium w Błotnicy. Mówił o jedności
ludzi różnych
kościołów
przy zachowaniu własnej
tożsamości,
o wspólnym
chwaleniu
Boga przez
śpiew.
Po tych powitaniach przyszedł czas na
wystąpienia chórów. Jako pierwszy zaśpiewał Chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod kier.
dr Włodzimierza Wołosiuka. Zebrani mogli usłyszeć w ich
wykonaniu m. in. „Psalm 140 z Nieszporów”, „Psalm 1”,
„Psalm 103”, „Ojcze nasz”, pieśń liturgiczną: „Zaiste godne
to i sprawiedliwe”, a na zakończenie „Życzenia cerkiewne
na długie lata”.
Jako drugi wystąpił chór parafii ewangelicko – augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego z Warszawy, pod kier.
Katarzyny Folgart, która jest dyrygentem i założycielem
chóru. Wykonał on pieśni (m. in.): fraszkę „Do Pana” Jana
Kochanowskiego,
„Ty, któryś słowem”, „Mów Panie
do mnie”, „Baranku
Boży”, „Chrystus
Pan Zmartwychwstał”.
Po wystąpieniu
gości z Warszawy
nastąpiła przerwa

w śpiewie,
podczas której
zbierana była
taca na pomoc
podopiecznym Fundacji.
Przyznawane
także zostały
dyplomy dla
osób, które
w szczególny
sposób pomagają Fundacji.
Po przerwie swoim śpiewem Nieszporów z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zaszczyciła obecnych Schola Gregoriańska kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu
Paulinów z Krakowa na Skałce pod kier. Mariana Machury.
Schola prosiła o nie przerywanie brawami, gdyż chciała, aby
była to autentyczna modlitwa, a nie wystąpienie. Kwiaty, które
otrzymali klerycy złożyli u stóp figury Niepokalanej.
Na koniec Koncertu Ekumenicznego swoją obecnością
zaszczycił obecnych J. E. Ks. Biskup Jan Chrapek. Wraz
z nim wierni odmówili trzy razy
„Chwała
Ojcu” w podziękowa niu Stwórcy
za koncert,
podczas
którego mogli usłyszeć
trzy różne
muzyczne inspiracje religijne do tego samego Boga.
Sylwia Buchacz

Nabożeństwo do Maryi
to pragnienie służenia Jej, by w ten sposób lepiej służyć Bogu.
Maryja jest dla nas wszystkich „znakiem”; stanąć pod tym znakiem to wyrazić swój stosunek do Boga, opowiedzieć się przy
Nim i określić tym samym swoją tożsamość. Gdy cały świat
pięknieje, gromadźmy się, by wyśpiewać cześć i chwałę Maryi.
W naszym kościele Nabożeństwa Majowe dla młodzieży
i dorosłych będą:
− w niedziele i święta o godz. 17.00
− w dni powszednie o godz. 19.00
dla dzieci:
− od poniedziałku do piątku o godz.
17.00
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do udziału w nabożeństwach ku czci
Bożej Rodzicielki.
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W minionym tygo-

INFORMACJE

Ochrzczeni zostali:

1. Dziś o godz. 17.00 Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączone
z adoracją Najświętszego Sakramentu.
2. We wtorek, 01 maja – Święto – wspomnienie św. Józefa Robotnika.
Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00. Nabożeństwo Majowe
dla wszystkich o godz. 17.00
3. Nabożeństwa Majowe będą:
− w niedziele i święta o godz. 17.00 – dla wszystkich
− dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30
− dla młodzieży i dorosłych w dni powszednie o godz. 19.00.
4. W środę, 3 maja, Uroczystość5. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Porządek Mszy św. jak w niedziele. Nabożeństwo Majowe dla wszystkich o godz.
17.00.
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca
Okazja do spowiedzi dla młodzieży i dorosłych podczas wszystkich Mszy św. i Nabożeństw oraz w piątek od godz. 17.30.
Spowiedź dzieci:
− w piątek od godz. 15.45 – dla dzieci z klas III i tych, które odprawiają Dziewięć
Pierwszych Piątków Miesiąca.
8. Diakoni naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie: Sławomir Grocholak
i Krzysztof Kulkowski dnia 5 maja 2001. w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie otrzymają święcenia kapłańskie. Diakonów: Sławomira Grocholaka i Krzysztofa Kulkowskiego,
naszych parafian oraz 18 ich kolegów przygotowujących się do święceń Prezbiteriatu
polecamy modlitwom całej wspólnoty parafialnej.
9. W przyszłą niedzielę, o godz. 13.00, Mszę Św. Prymicyjną odprawi Ks. Krzysztof Kulkowski. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
10. W przyszłą niedzielę, o godz. 16.00, w kaplicy św. Rodziny Msza św. w intencji rodzin.
11. W Poniedziałek, 30 kwietnia o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej
w sali nr 7.
12. Komitet budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary na dalsze prace przy kościele
w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.
13. 12 maja odbędzie się uroczysta Msza Św. z udziałem ks. bpa z okazji nadania IX Liceum
Ogólnokształcącemu imienia Juliusza Słowackiego.

Jakub Korol,
Hubert Duda,
Dominika Kowalczyk,
Kacper Kajetan Czuchnowski

Związek małżeński zawarli:
Agata Joanna Pleszczyńska i Marcin Figura,
Ewa Katarzyna Walkiewicz i Marek Okulski

Odeszli do Pana:
Marek Molga− l. 54
Roman Maj – l. 66
Anna Wnukowska – l. 86

ŻYCZENIA
W 46. rocznicę ślubu Bogumiły i Kazimierza;
w 45. Rocznice ślubu Haliny i Tadeusza;
w 30. Rocznice ślubu Stanisławy i Ryszarda;
w 25. rocznicę ślubu Anny i Waldemara;
w 10. Rocznicę ślubu Agnieszki i Dariusza;
w 1. Rocznicę ślubu Małgorzaty i Rafała;
w 55. Rocznicę urodzin Wiesławy;
w 18. Rocznice urodzin Anny
opieki Marki Najświętszej oraz błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa życzy
Redakcja.

Święty Florian - patron strażaków
Według żywotu, który pochodzi dopiero z wieku VIII, miał św.
Florian być oficerem wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem,
w pobliżu Krems.
Kiedy cesarz Dioklecjan rozpoczął w całym swoim państwie krwawe
prześladowanie Kościoła, został jako chrześcijanin aresztowany także
św. Florian. Zawiedziono go przed sędziego, który nakazał mu spalić
kadzidło przed bóstwem rzymskim. Florian stanowczo mu odmówił.
Przywiedziono go przeto do obozu rzymskiego w Lorch, koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się oficera rzymskiego
wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i
obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego
szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało to się stać 4 maja 304 roku.
Ciało Świętego odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego
grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów a potem kanoników laterańskich.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna
Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii
św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej

Kleparz, okazałą świątynię.
Relikwie z opactwa Św. Floriana zostały oddane dla miasta Krakowa
za szczególnym zezwoleniem papieża Lucjusza III. W roku 1736 opactwo jednak upomniało się o zwrot bodaj części relikwii Męczennika.
Oddano je.
Kult św. Floriana wzmógł się znacznie w Polsce po roku 1528, kiedy
to pożar strawił całą dzielnicę Krakowa, Kleparz, a ocalał jedynie kościół Św. Floriana. Odtąd zaczęto go czcić jako patrona od ognia i jako
opiekuna straży pożarnej.
Ikonografia polska przedstawia najczęściej św. Floriana jako rzymskiego
oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego
ogień w czasie pożaru domów czy też kościoła. Trzeba bowiem pamiętać, że pożary należały do wieku XIX do najpospolitszych plag,
nawiedzających przeważnie drewniane osady polskie.
opr. Magdalena Kowalska
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