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III Niedziela Wielkanocna ∙ ROK C
Ewangelia: J 21, 1 – 19

O

n rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego
Jezus miłował: To jest Pan!
Spotkać Zmartwychwstałego!
Szymon Piotr i jego towarzysze poszli łowić ryby. Powróciła codzienność. Kiepski
dzień: żadnego połowu, żadnego zarobku. Uczniowie tak bardzo byli zajęci swoimi codziennymi pilnymi sprawami, że początkowo prawie nie zauważyli zmartwychwstałego
Jezusa.
Drogi Przyjacielu! Niedziela jest przerwaniem toku codziennych spraw, aby mogły
wydarzyć się ważne spotkania, które nas obdarowują i wzmacniają. Czy korzystam z
zaproszenia na spotkanie z Bogiem: w Jego słowie i chlebie Eucharystii? Potrzebujemy
niedzieli, aby wciąż na nowo przeżywać wielkanocne doświadczenie życia i spotkania,
żeby odnaleźć sens swojego istnienia!
Ks. Sylwester

Ryba
to coś więcej niż ryba

Kalendarz liturgiczny
22 kwietnia 2007 r. – NIEDZIELA

Imieniny: Leona, Leonida, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27b – 32. 40b – 41
Psalm 30
Ap 5, 11 – 14
EWANGELIA: J 21, 1 – 19

23 kwietnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK

Uroczystość św. Wojciecha – patrona
Polski
Imieniny: Wojciecha, Jerzego, Gerarda,
Idziego, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3 – 8
Psalm 126
Flp 1, 20c – 30
EWANGELIA: J 12, 24 – 26

24 kwietnia 2007 r. – WTOREK

Imieniny: Jerzego, Grzegorza, Horacego,
Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51 – 59; 8, 1
Psalm 31
EWANGELIA: J 6, 30 – 35

25 kwietnia 2007 r. – ŚRODA

„Ichthys”, grecki odpowiednik słowa „ryba”,
było znakiem rozpoznawczym pierwszych chrześcijan. Pierwsza litera, jota, oznacza Jezusa, chi – Chrystusa, ypsylon – Huius (Syna), theta – Theos (Boga)
i sygma – Soter (Zbawcę, Zbawiciela). Symbol ryby
jest zatem czymś więcej niż tylko rybą.

Księdzu Markowi Kujawskiemu SAC, z
okazji zbliżających się imienin, życzymy zdrowia, potrzebnych w życiu łask Bożych, opieki
Matki Bożej Królowej Apostołów oraz darów
Ducha Świętego na drodze powołania.
Redakcja

Imieniny: Marka, Jarosława, Radociecha
LITURGIA SŁOWA:
1 P 5, 5b – 14
Psalm 89
EWANGELIA: Mk 16, 15 – 20

26 kwietnia 2007 r. – CZWARTEK

Imieniny: Marii, Marzeny, Aureliusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26 – 40
Psalm 66
EWANGELIA: J 6, 44 – 51

27 kwietnia 2007 r. – PIĄTEK

Imieniny: Felicji, Zyty, Józefa Teofila,
Piotra, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1 – 20
Psalm 117
EWANGELIA: J 6, 52 – 59

MYŚL TYGODNIA:

Bóg pisze swoje zachęty do zaangażowania się po stronie dobra najchętniej między wierszami naszego rejestru grzechów.
Peter Bucher

28 kwietnia 2007 r. – SOBOTA

Imieniny: Ludwika, Piotra, Teodory, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 31 – 42
Psalm 116b
EWANGELIA: J 6, 55. 60 – 69
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Św. Wojciech – patron duchowej jedności Europy
Św. Wojciech (ur. 956 - zm. 23 kwietnia 997), biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego
ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę
z dynastią Piastów.
Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej
misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się
w 1000 roku cesarz Otton III i książę Bolesław Chrobry, a wydarzenie to przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński. Już wówczas św. Wojciech - wychowanek szkoły w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i
Polski, wreszcie męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie – urastał do rangi symbolu duchowej jedności
tworzącej się wówczas Europy.
Wzorem swoich wielkich poprzedników św. Cyryla i św. Metodego łączył duchowe tradycje różnych kultur. Po
latach dzieciństwa spędzonego na dworze rodziców w czeskich Libicach, zdobył wykształcenie w Magdeburgu, gdzie
przez 10 lat pobierał nauki w jednej z najlepszych szkół ówczesnych czasów. Tam też otrzymał bierzmowanie, a na cześć ówczesnego arcybiskupa
Magdeburga przyjął drugie imię Adalbert. W 981 roku powrócił do Czech, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie, a rok później, po śmierci biskupa
praskiego Dytmara, objął tamtejsze biskupstwo.
Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu, rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II. Św. Wojciech
wraz z bratem Radzimem opuścił Pragę i udał się do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Tam zrezygnował z godności biskupiej i prowadził życie mnicha,
które koncentrowało się na ascezie, modlitwie, czytaniu i pracy fizycznej. Po kilku latach, ulegając naleganiom papieża i poselstwom rodaków, powrócił
do Pragi, którą jednak musiał opuścić na zawsze, gdy zamordowano jego czterech braci, a także nastawano na jego życie.
Jako misjonarz wyruszył więc na Węgry, gdzie miał ochrzcić przyszłego króla Stefana I. Bywał też na dworze cesarza niemieckiego Ottona III, którego był spowiednikiem, powiernikiem i doradcą. W czasie długich pobytów za granicą, dał się poznać elitom ówczesnego chrześcijaństwa zachodniego
jako człowiek wyjątkowej świętości. Młody cesarz Otton III, jak i papież Sylwester II mieli dla niego najwyższe uznanie. „Jako człowiek Kościoła św.
Wojciech zawsze zachowywał niezależność w niestrudzonej obronie ludzkiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. Z duchową głębią
doświadczenia monastycznego podejmował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty osobowości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem dla
tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i religijnych” – stwierdził papież Jan Paweł II
przemawiając w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci patrona Polski.
Św. Wojciech, nie mając możliwości powrotu do Czech, gdzie wymordowano jego rodzinę, znalazł oparcie na dworze Bolesława Chrobrego.
Stamtąd w 997 roku wyruszył w swą ostatnią podróż misyjną do pogańskich Prus. Jednak już pierwsze spotkanie z Prusami okazało się niepomyślne, a
misjonarze zostali zmuszeni do odwrotu. Kilka dni później, 23 kwietnia 997 roku we wsi Święty Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka, zostali zaatakowani. Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską
Opr. Piotr Dyjo

Nie zapomnij o radości
Mam oczy, by widzieć
światło,
zieleń wiosny, biel
śniegu,
szarość chmur i błękit
nieba,
gwiazdy w nocy i ten
niewiarygodny cud:
że wokół mnie żyje
tylu wspaniałych ludzi,
Mam usta,
mogę pocieszyć kogoś
dobrym słowem,
Mam wargi, aby
obdarować kogoś
pocałunkiem,
i ręce łagodne i czułe,
aby obdarzyć biednego
chlebem i pociechą.
Mam nogi, mogę wyjść
naprzeciw bliźniemu,
Mam serce, aby okazać
2 | Moja Paraﬁa

miłość i ciepło
tym, którzy żyją w
samotności i chłodzie.
Bez ciała nie byłbym sobą.
Wszystko ma sens.
Wszystko ma głębokie
znaczenie.
Dlaczego więc nie jestem
szczęśliwy?
Może mam oczy
zamknięte?
A usta gorzkie?
Może moje ręce są tylko
po to, żeby brać?
Może moje serce
skamieniało?
Czyżbym nie widział,
że zostałem stworzony do
radości?
„Nie zapomnij o radości”
Phil Bosmans

Z okazji imienin naszych
współredaktorów
Agnieszki Kołodziejskiej i Marka Gosa
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Bożej, wielu radości w życiu
oraz spełnienia marzeń.
Redakcja

„...I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił...”
Sobota, godz. 9.00 rano. Dzwoni Mama naszego Artura (13lat, nowotwór mózgu). Są w szpitalu w Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. Stan bardzo ciężki!
Wiadomość spada na nas jak grom z jasnego nieba. Tego się nie spodziewaliśmy! To miała być kolejna dawka „chemii” i powrót do
domu. Nie mogę powstrzymać łez. Od razu świta w mojej głowie myśl, że musimy tam jechać, bo pani Jadzia jest sama.
Cały dzień pracy w ogrodzie, w deszczu i zimnie, wizyty u chorych a wieczorem, już bardzo zmęczeni, jedziemy tzn. ja, Ela, Ania
i Piotr.
Ogrom szpitala nas przygniata tym bardziej, że jesteśmy zdani tylko na siebie, choć cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym z
doktor Marią.
Mama Artka ledwo żyje ze zmęczenia, ale siedzi z nami długo przy stole, rozmawiamy, milczymy, jesteśmy razem. Pojawia się
uśmiech a potem nawet śmiech serdeczny. Jest to naprawdę piękny czas, kiedy otwiera się przed nami. Widać, że potrzebuje tej rozmowy. Chyba wtedy nawiązała się między nami przyjaźń.
Kiedy w końcu udaje nam się Ją „wygonić” spać, siadamy na podłodze przed salą i czuwamy. Co chwila zerkamy na monitory,
reagując na każdy ruch chorego.
Obok na sali widać przez szczebelki łóżeczka małą, łysą główkę Zuzi. Nie możemy oderwać od niej wzroku.
Wyjeżdżamy rano ledwo żywi ze zmęczenia, ale żegnani uśmiechem pani Jadzi, która nam dziękuje za ten wspólny czas. Zmęczenie
w tym momencie naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
W niedzielę odwiedza Artka nasz ks. Marek i na dwóch stołkach przykrytych białą poszewką odprawia Mszę Świętą przy łóżku
chorego. Jest to dla Nich ogromna pociecha!
W poniedziałek ze łzami w oczach przekazuję wszystkim moim współtowarzyszom wiadomość, że stan Artka pogorszył się. Możemy się już tylko modlić! I wszyscy, którzy dostali tego sms-a, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, modlą się za Niego i całą
Rodzinę.
Przez cały tydzień nieprzerwanie myślę o naszym chłopcu. Ze szpitala dochodzą różne wieści.
W następną sobotę wieczorem, zabieramy przygotowane pyszności i jedziemy. Pani Jadzia wita nas z radością. Artur jest spokojny,
ale jakby nieobecny. Mamy nadzieję, że nie cierpi. Małej Zuzi już nie ma na sali obok. Okazuje się, że jest na OIOM-ie.
I znów długie rozmowy przy stole. Opowiadamy o tym, co się dzieje w Hospicjum, przypominają się różne śmieszne i smutne
historie. Przywozimy odrobinę wiosny w małym bukieciku pierwszych kwiatów.
Jest godz. 2.15 a my jeszcze nie śpimy. Obok mała Roksanka, Krystian, do którego nie przyjeżdża nikt z rodziny i wiele innych,
chorych dzieci.
Dlaczego One chorują? Nie pytajcie, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie!
„...Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie...”
Panie Jezu, jak trudno jest pozwolić umrzeć dziecku! Wierzymy jednak, że Twoi aniołowie czuwają przy łóżku każdego z tych
maluchów, a kiedy wezwiesz ich do siebie, nie będą już czuły bólu, samotności ani odrzucenia. One już mają przygotowane miejsce w
Wiecznej Szczęśliwości! Musimy w to wierzyć, bo inaczej posługa ta byłaby nie do zniesienia. Nie jesteśmy przecież z kamienia!
Dzięki Artek, że mogłam Cię poznać, Twoje : „nie ma rzeczy niemożliwych”, na zawsze zostało wyryte w moim sercu. Dzięki Tobie
odkryłam, co jest w życiu tak naprawdę ważne!
Dziękuję Jadziu, za to, że pozwoliłaś nam być tu z Wami! I powiedz, jak to jest, że jedne matki gotowe są przez długie tygodnie
spać na rozkładanych łóżkach w wielkich niewygodach przy swoich dzieciach, a inne z czystym sumieniem zabijają swoje nienarodzone,
często zdrowe dzieci?
Dziękuję Wam wolontariusze Hospicjum za to, że jesteście tu ze mną. W gronie przyjaciół zawsze raźniej i nawet noc nie jest taka
długa!
Siedzę z tą kartką papieru obok Twojego łóżka, Artku i zastanawiam się jaki będzie koniec, bo koniec jakiś będzie, tylko nie znamy
dnia ani godziny!
Godz. ok. 6.00 rano. Odmawiamy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia przy łóżku Artura. Pocałunki, uściski, ostatnie
długie spojrzenie. Nie wiemy, czy nas widzi, bo choć oczy ma otwarte, to ani nie mruga, ani nie wodzi za nami spojrzeniem. I w tym
momencie stajemy wszyscy jak wryci. Nasz chłopaczek podnosi powoli rękę i do nas macha! Nie potrafię opisać, co wtedy czułam. Czy
to pożegnanie? Jeśli tak, to do zobaczenia jeszcze tu na ziemi, albo tam w niebie.
Wprost z pierwszej linii frontu
wasz czasem niewyspany ale szczęśliwy
korespondent hospicyjny
Monika Wężyk
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INFORMACJE

i

1. W dniu dzisiejszym kazania w naszym kościele głosi długoletni wikariusz naszej parafii, a obecnie Proboszcz parafii pallotyńskiej w Sandomierzu Ks. Tadeusz Nowek
SAC. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek na budowę kościoła w Jego parafii.
2. Dziś Msza święta imieninowa Ks. Marka Kujawskiego SAC, duszpasterza Hospicjum
Królowej Apostołów, o godz. 10.45.
3. Dziś Nabożeństwo Maryjne o godz. 17.00.
4. Dziś gościmy chór z Ożarowa Mazowieckiego, który uświetni swoim śpiewem Mszę
świętą o godz. 18.00 i bezpośrednio po niej wystąpi z koncertem. Bardzo serdecznie
zapraszamy do wspólnego przeżywania tego ważnego wydarzenia muzycznego w życiu naszej parafii.
5. We środę, 25 kwietnia, spotkanie Rodziców dzieci klas II-ich Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23, przygotowujących się do I Komunii świętej, w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 17.00. Obecność obowiązkowa!
6. Dyrekcja I–go Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sandomierskiej 20,
zaprasza młodzież klas III-ich Gimnazjum oraz zainteresowanych Rodziców na dzień
otwarty w czwartek, 26 kwietnia, od godz. 9.00 do 16.00, aby zapoznać się atmosferą
i ofertą szkoły.
7. W przyszłą niedzielę, 29 kwietnia, będziemy przeżywać w naszej parafii rocznicę
Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nabożeństwo
Odnowienia Ślubów Jasnogórskich o godz. 17.00, Apel Jasnogórski o godz. 20.30.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8. W przyszłą niedzielę, 29 kwietnia, Msza święta imieninowa Ks. Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC oraz Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC, o godz. 10.45.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Solenizantów.

Przed 25 laty, 1-go maja 1982 r., przez przyjęcie święceń kapłańskich, zdecydowałem
się być do dyspozycji Boga i ludzi. Na pamiątkę tego wydarzenia chcę prosić Boga o błogosławieństwo dla Was i dziękować Mu za to, że postawił Was na drodze mojego życia. Chcę Bogu
dziękować za to, że w chwilach słabości „nieśliście” mnie, a gdy byłem niemożliwy, znosiliście
mnie i …
Na uroczystą Eucharystyczną Ofiarę zapraszam do kościoła p.w. Królowej Apostołów na
Młodzianowie w Radomiu w niedzielę, 29 kwietnia o godz. 14.30.
Dziękuję Wam za modlitwę!
Ksiądz „Gustlik”
/Ks. Eugeniusz Stefan SAC/

WSPOMINAMY JANA
PAWŁA II…
Habemus Papam
Via della Conzilazione
oświecone
Na Piazza san Pietro miejsca już
nie ma
Niedaleko biały dym już widać
słowa pierwsze niedługo będą
słychać
Wojtyła papieżem zostaje
Schedę po pierwszym, Janie
Pawle obejmuje
poprzednika, myśli swoje
kieruje
Sono con ciamo paese
Jan Paweł II – lud swój
pozdrawia
Na wieść Twoją cała Polska się

odradza
Św. Piotrem stałeś się bo biel
zakładasz na serce swe
Pierścień rybaka pieczęcią
Twoją jest (…)
Ręką swoją błogosławisz
dzieci swe
U boku swego sekretarza
masz
Dziwisz – pomocną ręką
Twoją jest
Dobroć i radość niesie ci
Świadectwo swoje w książce
zapisuje ci.
Piotr Dyjo

W MINIONYM
TYGODNIU

Odeszli do Pana:

14. 04. 2007 r. – Marek Adam Siek (l. 53)
18. 04. 2007 r. – Stefania Kalita (l. 82)
21. 04. 2007 r. - Stanisław Dobosz (l. 73)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ochrzczeni zostali:
Julia Szewczyk
Oliwia Chojnacka
Alan Artur Jaroszek
Oleg Michalski
Gabriela Michalec
Teodor Jan Pejś
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Monika Mularczyk i Tomasz Michalec
Katarzyna Wójcik i Michał Wiszniewski
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA
W 48. rocznicę ślubu Zenony i Walentego
w 40. rocznicę ślubu Krystyny i Józefa
w 35. rocznicę ślubu Zofii i Antoniego
w 30. rocznicę ślubu Ireny i Romana
w 20. rocznicę ślubu Zofii i Mirosława
w 10. rocznicę ślubu Moniki i Sławomira
w 10. rocznicę ślubu Urszuli i Zbigniewa
w 5. rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra
w 3. rocznicę ślubu Anny i Szczepana
w 75. rocznicę urodzin Zofii
w 20. rocznicę urodzin Agaty
w 20. rocznicę urodzin Magdaleny
w 18. rocznicę urodzin Karoliny
w 18. rocznicę urodzin Patryka
w 15. rocznicę urodzin Agaty
w 10. rocznicę urodzin Karoliny
w 1. rocznicę urodzin Mai
w 1. rocznicę urodzin Michaliny
szczęścia, zdrowia, wszelkich potrzebnych
łask, darów Ducha Świętego, obfitego
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień życzy Redakcja

Jan
Paweł II

Słowa do
Polaków

„Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa
Bożego i zachowują je”. Jeżeli pytamy
o kształt czasów, które nadchodzą, to
równocześnie nie możemy uniknąć pytania o
fundament, jaki kładziemy pod tę budowlę
– budowlę, którą podejmą następne
pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie
było roztropnym budowniczym przyszłości.
A roztropny budowniczy to ten, który
słucha słów Chrystusa i wypełnia je.
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
Pelplin, 6 czerwca 1999 r.
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