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Kalendarz liturgiczny
18 kwietnia 2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27b-32. 40b-41
PSALM 30
Ap 5, 11-14
EWANGELIA: J 21, 1-19 (J 21,1-14)

ROK KAPŁAŃSKI
III NIEDZIELA
WIELKANOCNA

19 kwietnia 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leontyny, Adolfa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-15
PSALM 119
EWANGELIA: J 6, 22-29
20 kwietnia 2010r. – WTOREK
Imieniny: Czesława, Amalii, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51-59; 8, 1
PSALM 31
EWANGELIA: J 6, 30-35
21 kwietnia 2010r. – ŚRODA
Św. Anzelma, biskup i doktor Kościoła
Imieniny: Anzelma, Feliksa, Zelmiry
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 1b-8
PSALM 66
EWANGELIA: J 6, 35-40
22 kwietnia 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Łukasza, Leona, Gajusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26-40
PSALM 66
EWANGELIA: J 6, 44-51
23 kwietnia 2010r. – PIĄTEK
Św. Wojciech, biskup i męczennik,
patron Polski
Imieniny: Wojciecha, Jerzego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3-8
PSALM 126
Flp 1, 20c-30
EWANGELIA: J 12, 24-26
24 kwietnia 2010r. – SOBOTA
Świętych męczenników Jerzego i
Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera
Imieniny: Dariusza, Gabrieli, Urbana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 31-42
PSALM 116B
EWANGELIA: J 6, 55. 60-69

Dzisiaj, w Krakowie, razem ze wszystkimi Polakami w kraju i na emigracji,
wśród możnych tego świata, żegnamy Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonkę Marię.
Polska straciła swego najwyższego przedstawiciela, ale również męża
stanu, dla którego słowa Bóg, Honor, Ojczyzna oznaczały najwyższe
wartości. Starał się być Prezydentem nas wszystkich, a dobro wspólne
oraz pomyślność obywateli były dla niego zawsze najwyższym nakazem.
Niezależnie od naszych prywatnych przekonań i sympatii w tragiczną
sobotę Prezydent osierocił wszystkich Polaków, a Polska bez Niego
będzie już innym krajem. Rzeczpospolita straciła Głowę Państwa,
ale nade wszystko wielkiego Polaka i wspaniałego Człowieka.
10 kwietnia 2010 roku, Prezydencka Para zginęła w katastroﬁe
lotniczej pod Smoleńskiem razem z oﬁcjalną delegacją udającą się na
uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W skład delegacji
wchodzili: Ostatni Prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski,
Parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędów Państwowych, Wojska
Polskiego, Duchowieństwa, członkowie Rodzin Katyńskich
oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i załoga TU 154-M.
Choć nie potraﬁmy objąć całkowitej straty, ani pomniejszyć tragedii,
cała Polska, opłakując dzisiaj wszystkich, którzy zginęli, łączy
się z Rodzinami w ich bólu i żalu.

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
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Wielka Tragedia
Kupowałam właśnie jabłka, kiedy sprzedający
spytał: „Słyszała pani o tej tragedii w Katyniu?
Sądząc, że ma na myśli zbrodnię sprzed 70.
latodparłam, że dziś chyba już wszyscy o tym
wiedzą. On zaś rwącym się głosem zaczął mówić,
że wszyscy zginęli, prezydent i rząd... Spytałam, o
czym i o kim mówi, a on, mężczyzna po 60. płacząc
jak małe dziecko, powtarzał tylko: „Pani, wszyscy, wszyscy zginęli! „Szybko wróciłam do domu, mój syn potwierdził
tę straszliwą wiadomość, w telewizji właśnie komentowano z niedowierzaniem i przerażeniem to, co się niedawno
stało... Zaczęłam modlić się za Nich Wszystkich, mając nadzieję, że to jakaś koszmarna pomyłka, że to nie dzieje
się naprawdę! Gdy wylały się pierwsze łzy rozpaczy i żalu, odezwały się wyrzuty sumienia, że być może dlatego
Bóg zabrał Ich do Siebie, bo my zbyt mało Ich kochaliśmy... Bo co właściwie większość z nas o Nich wie? Jakieś
wydumane, przekłamane bzdury i plugastwa, którymi karmiły nas co dzień brukowce! Płakałam razem z panią
Jakubiak, gdy mówiła tak wspaniałe rzeczy o Parze Prezydenckiej i o Innych, których już nie ma.... Na ekranie
telewizora pojawiały się kolejne twarze Tych, co odeszli: posłanek, posłów, senatorów, generałów, księży, a ja
usiadłam i postanowiłam przelać na papier wszystko to, co wówczas tak boleśnie czuło moje serce, tak powstał
ten wiersz dla Nich i dla Ich osieroconych rodzin.
Ich Pamięci

Chcieli oddać hołd oﬁarom,
zginęli w jednej godzinie....
niebo płacze nad Warszawą,
nad Smoleńskiem i Katyniem.
Płacze naród, zjednoczony
w tej bolesnej, trudnej chwili
płaczą matki, dzieci, żony...
wszyscy, których zostawili!
Maryjo, Matko najmilsza
módl się za nimi, za nami,
spytaj Syna, czemu dzisiaj
uczynił nas sierotami?
Chryste, który ludzkie losy
dzierżysz w ręku jak buławę,
usłysz pełne bólu głosy,
pociesz Polskę i Warszawę!
Pociesz, otrzyj łzy rozpaczy,
przywróć moc ducha w narodzie,
niechaj znowu świat zobaczy,
że potraﬁmy żyć w zgodzie!
Halina Ewa Bruzda

Wśród oﬁar katastrofy rządowego samolotu znalazł się pochodzący
z naszej paraﬁi starszy pilot 36 Pułku Lotnictwa Transportowego
porucznik ARTUR ZIĘTEK – nawigator samolotu TU 154-M.
Urodził się w 1978 roku w Radomiu, ukończył Szkołę Podstawową
nr 2 w Radomiu, „Szkołę Orląt” - Liceum Lotnicze i Wyższą Szkołę Sił
Powietrznych w Dęblinie. Należał do Ruchu „Światło – Życie” działający
w naszej paraﬁi. Od najmłodszych lat pasjonował się lotnictwem.
Pozostawił w nieutulonym żalu i bólu żonę i dwie córeczki, Rodziców
i Siostrę. Rodzinie, a w sposób szczególny Rodzicom: Państwu Jadwidze
i Mieczysławowi Ziętek składamy szczere wyrazy współczucia.
Redakcja MP
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Pielgrzymka do Łagiewnik
W dniu 11 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,
o godz. 5:00 sprzed naszego paraﬁalnego Kościoła wyruszyła
pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach. W autokarach panowała atmosfera
zadumy, smutku i wielkiego żalu. Zanoszone były modlitwy
za wszystkich zaginionych w katastroﬁe lotniczej w Smoleńsku
– na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Jego
żoną Marią. Modlitwie powierzaliśmy rodziny oﬁar, które
straciły swych bliskich w katastrofie lotniczej, aby Bóg
w swym nieskończonym miłosierdziu wspierał ich i umacniał.
Na miejscu w Łagiewnikach, byliśmy około godz. 8:30.
Z parkingu, w strugach deszczu, ciszy i wielkim skupieniu,
udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby tam
o godz. 10:00 uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem Metropolity krakowskiego
Ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Rozpoczynając Mszę Świętą Ks. kardynał Dziwisz powiedział: „Zapożyczamy dziś słów od Psalmisty, by wyrazić
nasz ból i żal, nasze osłupienie wobec tragedii, jaka rozegrała się wczoraj w Smoleńsku. W jednym momencie
odeszli od nas, do domu Ojca, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, jego małżonka oraz tylu naszych Braci
i Sióstr, których wspólnym powołaniem była troska o dobro naszej Ojczyzny, troska o dobro nas wszystkich.
W tych słowach wyrażamy naszą głęboką wiarę, że Bóg życia przyjął ich do swojego królestwa miłości i pokoju. Oni
żyją w Panu”. Zaznaczył także, „że dzięki Bożemu Miłosierdziu jesteśmy ludźmi nadziei w naszym niełatwym
świecie, w obliczu cierpienia i śmierci”. Pozdrawiając uczestników uroczystości w Łagiewnikach oraz zgromadzonych
przed telewizją i radiem powiedział: „Jesteśmy wszyscy szczególnie blisko rodzin, które wczoraj straciły swoich
bliskich. Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa i wiara w obecnego pośród nas miłosiernego Pana”.
Po Eucharystii był czas wolny. Zwiedzaliśmy Sanktuarium, oddaliśmy pokłon i ucałowaliśmy relikwie
św. Faustyny. O godz. 15:00 wszyscy pielgrzymi jednoczyli się w Koronce do Miłosierdzia Bożego, która była
poświęcona ofiarom katastrofy, ich bliskich, całej Ojczyzny, a także za dar kapłaństwa. Po Koronce do
Miłosierdzia Bożego udaliśmy się na parking do naszych autokarów, aby powrócić do naszych rodzin.
Agnieszka

W dniu imienin opiekuna gazetki parafialnej

KS. WOJCIECHOWI
JURKOWSKIEMU SAC
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Wytrwałości, spokoju i pogody ducha, zdrowia
i szczęścia. Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.
Przede wszystkim Światła tak Silnego i Jasnego,
które przynosi błogosławieństwo samą swoją obecnością.
Niech Bóg Jedyny prowadzi Księdza prostymi drogami.
Życzymy owocnej współpracy z redakcją - „Moja Paraﬁa”.
Niech Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu
i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu
kapłańskim najważniejsze.
Szczęść Boże!
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INFORMACJE

i

Ewangelia: J 21, 1-19

1. Byliśmy dziś świadkami emocjonującej rozmowy Jezusa i Piotra, w której
nasz Pan trzykrotnie zapytał Piotra, czy Go miłuje. Często uważa się, że to
trzykrotnie powtórzone pytanie było aktem przebaczenia Piotrowi trzykrotnego
zaparcia się Jezusa. Pomyślmy, ile razy to pytanie Jezus powinien zadać
każdemu z nas.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza św. hospicyjna, a o godz. 1700 nabożeństwo.
3. Jutro, 19 kwietna, o godz. 1900 w kawiarence odbędzie się spotkanie
dla rodziców dzieci, ze szkoły podstawowej nr 23, które w maju będą
przeżywały rocznicę I Komunii Świętej. Obecność jest obowiązkowa.
4. W piątek 23 kwietnia będziemy obchodzić uroczystość świętego Wojciecha,
męczennika i Patrona Polski. Z okazji tej uroczystości w najbliższy piątek
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
5. W przyszłą niedzielę, 25 kwietnia, o godz. 1045, zostanie odprawiona
Msza Święta w intencji solenizantów: Księdza Marka Kujawskiego SAC
i Ks. Marka Tomulczuka SAC. Solenizantów polecamy modlitwom wiernych.
6. Przyszła niedziela będzie niedzielą seminaryjną. Kazania głosił będzie
Diakon Rafał, odbywający praktykę w naszej paraﬁi. Naszymi modlitwami
i oﬁarami wspierać będziemy Wyższe Seminarium Duchowne Księży
Pallotynów w Ołtarzewie.
7. W niedzielę, 2 maja, obchodzić będziemy Dzień Flagi Rzeczpospolitej
Polskiej. Dzień promowania wartości patriotycznych i krzewienia wiedzy
na temat Polskości. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży rozprowadza
polskie ﬂagi, które nabyć można w naszym sklepiku. Środki ze sprzedaży
ﬂag przeznaczony będzie na rozwój KSM w diecezji i organizowanie wakacji
dla młodzieży.

Z okazji Imienin naszego współredaktora

Łukasza Batora
składamy najserdeczniejsze życzenia:
Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był
niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj
każdą chwilę tak, aby potem wspominać
ją z radością. Czerp energię z Jezusa
Chrystusa, niech Pan będzie dla Ciebie
podporą w codzienności. Szukaj w sobie
siłę, entuzjazm i pokorę. Żyj najpiękniej
jak umiesz.

„ Chodźcie, posilcie
się!... A Jezus
przyszedł, wziął chleb
i podał im.”
Aby wytrwać w wierze i być
błogosławionym, trzeba posilać
się. Ciało potrzebuje pokarmu
i dusza też. Jezus dostrzega
ten fakt i przypomina - „ posilcie
się”. Mało tego - sam przygotowuje posiłek. „ Ujrzeli żarzące
się na ziemi węgle, a na nich
ułożoną rybę oraz chleb”.
To dla ciała. Pamiętamy słowa „ To jest Ciało Moje, to jest
Krew Moja. Bierzcie i jedzcie”.
To dla duszy. Posłuszni Jezusowi
tak czynimy.

Polska w żałobie
Żegna Polska głowę Państwa
rozpłakana
rozmodlona
dlaczego dziś
dlaczego teraz
przejęta
utulona
jakby do snu…
ściskam się za gardło…
coś moją krtań zatkało…
Tata narodu odszedł do Pana
Ojczyzno kochana
Smutek rozlewa się wokół mnie
Jeszcze Polska nie zginęła
Łzy rozkwitły z moich oczu
Kwiat inteligencji odszedł z pustej
swojej rezydencji
Czarną kartą i zniczem twe
miejsce świeci
Ponad życiem
Pozostaniesz w mej pamięci
aż do śmierci.
12.04.2010 Piotr Dyjo
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