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IV Niedziela Wielkanocna ∙ ROK C
Ewangelia: J 10, 27 – 30

R

zekł do nich Jezus: Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

Kalendarz liturgiczny
29 kwietnia 2007 r. – NIEDZIELA

Imieniny: Katarzyny, Hugona, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 14. 43 - 52
Psalm 100
Ap 7, 9. 14b - 17
EWANGELIA: J 10, 27 - 30

30 kwietnia 2007 r. – PONIEDZIAŁEK

Jezus Pasterz prowadzi nas do Ojca!
Jezus oczekuje od nas, że najpierw słuchamy, a następnie podejmujemy decyzję. Nie uważa nas za bezmyślny tłum czy za masę pozbawioną rozumu i własnej woli. Zna każdego z nas, każdego
rozpoznaje osobno i każdego traktuje jako jednostkę, a nie tłum.
Drogi Przyjacielu! Jezus domaga się od nas uwagi i On poświęca nam całą uwagę. Dlatego
warto i wolno nam zdać się na rękę, która nie krępuje ani uciska – rękę, która wiedzie nas do Ojca,
który większy jest od wszystkiego.
Ks. Sylwester

„Gdzie jest stado pasterza, tam jest i obozowisko pasterza” – opowiada przysłowie
i9ndyjskie. Pasterz przychodzi do nas, abyśmy mogli przyjsć do Niego

Imieniny: Mariana, Bartłomieja, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1 - 8
Psalm 42
EWANGELIA: J 10, 1 - 10

01 maja 2007 r. – WTOREK

Święto Pracy
Imieniny: Józefa, Augusta, Filipa, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19 - 26
Psalm 31
EWANGELIA: J 10, 22 - 30

02 maja 2007 r. – ŚRODA

Imieniny: Zygmunta, Anatola, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 24 - 13, 5a
Psalm 67
EWANGELIA: J 12, 44 - 50

03 maja 2007 r. – CZWARTEK

Z okazji zbliżających się imienin ks.
Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego
SAC i ks. Zygmunta Zymlińskiego
SAC składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości, opieki Matki
Bożej w trudzie posługi kapłańskiej,
Bożego błogosławieństwa i wszelkich
potrzebnych Darów Ducha Świętego
Redakcja

NMP Królowej Polski
Imieniny: Marii, Teodozego, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab
Psalm Jdt 13, 18bcda. 19 - 20
Kol 1, 12 - 16
EWANGELIA: J 19, 25 - 27

04 maja 2007 r. – PIĄTEK

Imieniny: Moniki, Amelii, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26 - 33
Psalm 2
EWANGELIA: J 14, 1 - 6

05 maja 2007 r. – SOBOTA

MYŚL TYGODNIA:

Bez pasterza owce nigdy nie staną się stadem.
przysłowie rosyjskie

Imieniny: Stanisława, Ireny, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44 - 52
Psalm 98
EWANGELIA: J 14, 7 - 14
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O Najświętszej Królowej Polski (fantazja poetycka)
Och, doczekaliśmy się wreszcie najpiękniejszego miesiąca roku, jakim jest niewątpliwie, cudowny, zielony maj.
Przecież to miesiąc poświęcony Matce Najświętszej. A tu jeszcze – 3 maja czcimy Królową Polski – Maryję. Są
to jakby Jej imieniny. Wczesnym rankiem tegoż dnia, Maryja, ta nasza przecudna Królowa zstępuje z Nieba na
Ziemię, aby odwiedzić naszą planetę. Idąc przez rozległe łąki, błogosławi delikatną, matczyną dłonią wszystko:
lasy, polany, łąki, jeziora pokryte delikatną, szmaragdową rzęsą, skaliste, siwe szczyty Tatr, ogromne miasta i
maleńkie wioski (oraz ich mieszkańców).
Najświętsza Królowa Polski jest taka cudowna…
Śnieżysty płaszcz pokrywają oszołamiająco pachnące drobne różyczki: herbaciane, purpurowe, a nawet koloru ciemnego granatu. Majowy wietrzyk bawi się długimi, smolistoczarnymi lokami Królowej Polski i delikatnym, przeźroczystym welonem koloru najbielszego bzu. Jej szeroko otwarte oczy są tak błękitne, że wzbudzają
niesamowity zachwyt tego, kto Ją widzi.
Lekka korona z dmuchanego złota delikatnie przylega do zgrabnej główki Matki Najświętszej.
A Ona – idąc uśmiecha się promiennie do ptaszków, które lecą za Nią całymi stadkami, śpiewając tak pięknie, jak
tylko potrafią. Ptaki te doskonale widzą Królową Polski i zachłystują się z radości, tym swoim śpiewem.
To skrzydlate bractwo z ożywieniem rozmawia z Najświętszą Panią, bo Ona przecież świetnie rozumie ich mowę. W swej drodze Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski pochyla się nad cudnie kwitnącymi na Jej cześć kępami śnieżystych narcyzów, krwistoczerwonych tulipanów, błękitnych niezapominajek…
I też coś do nich mówi, a one odpowiadają Jej w swoim języku, kwieciście uśmiechając się do Niej.
Nad głową Królowej Polski unoszą się malutkie Aniołki, ubrane w króciutkie białe, błękitne, różowe i żółte
sukieneczki. Stanowią one Jej orszak. Najświętsza Królowa Polski z uśmiechem serdecznym patrzy na przystrojone
polskie domostwa biało – czerwonymi flagami, na uśmiechniętych, świątecznie ubranych ludzi i cieszy Ją, że oto Polska jest wolna, nie toczy z nikim wojen, bo przecież to różnie bywało w ciągu minionych wieków. Idącej spacerkiem
po naszej ziemi ojczystej Najświętszej Królowej nikt z dorosłych nie widzi. Widoczna jest Ona tylko dla naszych
najmłodszych pociech, które na rękach swoich Mam szeroko otwierają oczy i śmieją się do Niej radośnie, a nawet
chwytają delikatnie za welon. Poddają przy tym swoje główki pieszczocie Jej najświętszych rąk…
I tak przez cały dzień 3-go maja spaceruje Najświętsza Maryja Panna po naszej polskiej ziemi, błogosławiąc ją
świętymi dłońmi. A my – czujemy jakąś niewypowiedzianą słodycz i niebiański spokój. Cieszy nas to, że nadszedł
maj, że codziennie możemy uczestniczyć we wzruszających majowych nabożeństwach, które są po prostu piękne.
Kochamy Cię wszyscy nasza Niebiańska Królowo. Jak dobrze, że jesteś Matką naszą! Ty nas kochasz najbardziej…
Katarzyna Wilczyńska

Dzieciństwo – Właśnie przychodzę…

Dwudziestego roku Karol się
narodził
Jego miastem Wadowice tam
się oswobodził
Oczy na maj się otworzyły
Sercem i radością się zarumieniły
bo to miłość spadła z nieba
I zapowiedziała Tego nam potrzeba
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Karol pierwsze kroki stawia
i już widać czego się obawia
Uśmiech snuje się po buzi
Lolek otwórz się do ludzi
Ludzie radość niosą Tobie
Witaj Karol Witaj
w niezwykłej osobie.
Piotr Dyjo

Ksiądz, czy najemnik?
Będzie to historia opierająca się na doświadczeniach mojego życia. Kapłaństwa uczył mnie mój młodszy brat, który mając osiem lat
bardzo poważnie odprawiał „msze” w naszym domu. W tym celu wycinał z opłatków komunikanty, zrobił kielich i monstrancję, własnoręcznie szył ornaty i przygotowywał kazania. Zapraszał następnie wszystkich, którzy byli w domu (również gości, i tych niekoniecznie
wierzących); nie było mowy o nieobecności. Pamiętam jego skupienie i powagę podczas owych dziecięcych obrzędów. Pamiętam też
łzy dziadziusia i babci, którzy mieli raz okazję uczestniczyć w takiej „mszy”. Wraz z najmłodszym bratem, byliśmy ministrantami. Ten
obraz dziecięcego szacunku wobec świętości zawsze stawia mi pytanie o jakość mojej posługi kapłańskiej. Czy potrafię być tak oddany
temu, co sprawuję?
Pisząc jako kapłan o kapłaństwie, przypominam sobie jeszcze jedną sytuację, z seminarium. Był to początek studiów i w kleryckiej
gorliwości marzyło mi się wystąpić przed kamerą i powiedzieć, co mi przeszkadza w dzisiejszym duchowieństwie. Na szczęście nie
doszło do tego. Dziś, choć inaczej patrzę i mówię, swych poglądów nie wyrzekłem się. Jednakże nie do innych, ale do siebie kierują
młodzieńcze, wysokie wymagania.
Jeśli miałbym spotkać kapłana, chciałbym, by był ubogi i hojny (pamiętam kapłana, który żebrzącemu mężczyźnie przed kościołem oddał swoje buty i w skarpetkach wrócił do domu – jak św. Jan Vianney!). Chciałbym spotkać kapłana pokornego, który by
słuchał i mówił o Bożym miłosierdziu i przebaczeniu, a nie o tylko o karach. Chciałbym, aby kapłan ten nie tylko modlił się za mnie,
ale i umartwiał się oraz żeby znał życiorysy świętych. Chciałbym, by kochały go dzieci i by nie bał się młodzieży. Żebym widział go
codziennie rano w lustrze…
Kapłan żyje, by dawać Boga sobą – słowami, spojrzeniem, uśmiechem, modlitwą, kazaniem, sakramentem. Jedyne jego zadanie to
umożliwiać spotkanie i dogadanie się z Bogiem; musi stać się „tłumaczem” między Bogiem i człowiekiem. Kapłan jest matką dla swoich
parafian: karmi świętością – tą Bożą i swoją. Kapłan jest ojcem: bierze na siebie niepowodzenia powierzonych sobie „owieczek”.
W filmie „Wersja ostateczna”, grający głównego bohatera Robin Williams – montażysta, selekcjonujący ludzkie wspomnienia
– porównuje siebie do Zjadacza Grzechów. Oglądając ów film pomyślałem też o kapłanach, którzy w jakiś sposób przyjmują na siebie
brud grzechów „swoich dzieci”. Potrzeba wielkiej miłości, by dobrze sprawować sakrament pojednania.
W końcu, kapłan jest wojownikiem – walczy o swoje owce. Walczy o nie z szatanem; jest świadomy tej walki. „Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach” (J 10,11-13).
Kapłani! Mamy jedno, jedyne życie, by kochać nasze owce, by życie za nie oddać! Biada nam, jeśli zmarnujemy tę okazję.
Owcom zaś biada, jeśli pozostawią swych pasterzy samotnymi w tej walce. A pomóc można bardzo: modlitwą, szczerą rozmową,
upomnieniem braterskim, uśmiechem. Do nieba nie idzie się samemu, ale całym stadem!
O. Łukasz CMF

Z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC, życzymy wielu łask Bożych, darów Ducha Świętego, kolejnych jubileuszy, zdrowia, mocy w głoszeniu Słowa Bożego, cierpliwości w sprawowaniu posługi
sakramentalnej i wytrwania na pięknej drodze powołania, która jest zawsze Wielką Tajemnicą – Redakcja i Wszyscy Wierni Przyjaciele.

Z okazji imienin naszej
współredaktorki Katarzyny
Wilczyńskiej składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości, potrzebnych
łask Bożych, opieki Matki Bożej
Częstochowskiej w każdym dniu
życia.
Redakcja

ZAPROSZENIE!
Wszystkich wiernych zapraszamy na uroczystą
Mszę Świętą z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa
naszego kochanego Księdza Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC w czwartek, 3 maja, o godz. 13.00.
Naszego Pasterza polecamy modlitwom Wiernych.
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INFORMACJE

i

1. Dziś w naszym kościele przeżywamy rocznicę Nawiedzenia naszej parafii przez
Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Czętochowskiej. Zapraszamy na Nabożeństwo Odnowienia Ślubów Jasnogórskich o godz. 17.00 i na Apel Jasnogórski
o godz. 20.30.
2. Dziś Msza Święta imieninowa Ks. Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC
i Ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC o godz. 10.45. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy w intencji Solenizantów.
3. Zgodnie z zapowiedzią, dziś Msza Święta w 25. rocznicę święceń kapłańskich
Ks. Eugeniusza Stefana SAC „Gustlika”, o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy
do wspólnego dziękczynienia Bogu.
4. We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. Wieczorne Msze Święte w dni powszednie będą o godz. 18.00 i 18.30. Nabożeństwa Majowe w niedziele i święta o
godz. 17.00, a w dni powszednie o godz. 19.00. Nabożeństwa Majowe dla dzieci
od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
5. Z racji przypadających imienin Księdza Biskupa Zygmunta Zimowskiego, Ordynariusza naszej diecezji, w katedrze radomskiej w dniu 1 maja o godz. 18.00
zostanie odprawiona Msza Święta imieninowa, na którą serdecznie zapraszamy
wszystkich wiernych. Arcypasterza polecamy Waszym modlitwom.
6. We wtorek, 1 maja, Święto Pracy i wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika. Msze
Święte będą o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; 18.00 i 18.30.
7. W czwartek, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Msze Święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy Świętej o
godz. 9.30, Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą, będą przeżywały Rocznicę I Komunii Świętej. Spowiedź dla Nich, ich Rodziców i Chrzestnych oraz
bliskich z Rodziny w środę, 2 maja, o godz. 16.00. Nie zainteresowanych Rocznicą prosimy o przyjście na inne Msze Święte.
8. Również w czwartek, 3 maja, na Mszy Świętej o godz. 13.00, będziemy świętowali jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich naszego Księdza Proboszcza
Zygmunta Rutkowskiego SAC. Czcigodnego Jubilata polecamy modlitwom
wszystkich Wiernych.
9. W tym tygodniu I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja do spowiedzi dla
młodzieży i dorosłych podczas wszystkich Mszy Świętych. Dzieci odprawiające
I Piątki Miesiąca zapraszamy do spowiedzi w piątek o godz. 16.30. W I Piątek
Miesiąca będziemy trwać na całodziennej, wynagradzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza Święta o godz. 8.00 rozpocznie czuwanie, które zakończy Msza Święta o godz. 24.00. Również w tym dniu odwiedzimy chorych
w ich domach.
10. W przyszłą niedzielę, 6 maja, o godz. 9.30 do I Komunii Świętej przystąpią
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. Spowiedź święta dla tych Dzieci, Rodziców, chrzestnych i najbliższych będzie w sobotę, 5 maja, o godz. 10.00. Nie
zainteresowanych I Komunią Świętą prosimy o przyjście na inne Msze Święte.
11. W przyszłą niedzielę, 6 maja, I Niedziela Miesiąca, w naszym kościele Niedziela Eucharystyczna. Po każdej Mszy Świętej, zamiast kazania, krótka Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
12. W przyszłą niedzielę, 6 maja, Msza Święta w intencji zmarłych objętych opieką
Hospicjum Królowej Apostołów i ich Rodzin, o godz. 14.30.
13. W przyszłą niedzielę, 6 maja, Msza Święta w intencji Rodzin w kaplicy Świętej
Rodziny o godz. 16.00.
14. Również w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Świętej, Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary na budowę kościoła w Mazowszanach.

W MINIONYM
TYGODNIU

Odeszli do Pana:

23. 04. 2007 r. – Ryszard Wiatrek (l. 75)
24. 04. 2007 r. – Tadeusz Nowak (l. 70)
25. 04. 2007 r. - Halina Szatan (l. 66)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ochrzczeni zostali:
Amelia Krok
Mateusz Wojtuniak
Matylda Janusz
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:

Iwona Harenza i Radosław Żak
Marta Kucharska i Krzysztof Biń
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA

W 25. rocznicę święceń kapłańskich Ks.
Zygmunta
w 25. rocznicę święceń kapłańskich Ks.
„Gustlika”
w 11. rocznicę święceń kapłańskich Ks.
Rafała
w 9. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Rafała
w 9. rocznicę święceń kapłańskich Ks.
Krzysztofa
w 52. rocznicę ślubu Bogumiły i Kazimierza
w 50. rocznicę ślubu Janiny i Kazimierza
w 40. rocznicę ślubu Teresy i Zdzisława
w 30. rocznicę ślubu Elżbiety i Andrzeja
w 30. rocznicę ślubu Marii i Edwarda
w 5. rocznicę ślubu Anny i Marcina
w 95. rocznicę urodzin Marii
w 83. rocznicę urodzin Julianny
w 80. rocznicę urodzin Janiny
w 70. rocznicę urodzin Edwarda
w 61. rocznicę urodzin Haliny
w 50. rocznicę urodzin Leszka
w 18. rocznicę urodzin Agnieszki
w 18. rocznicę urodzin Piotra
w 2. rocznicę urodzin Weroniki
w 2. rocznicę urodzin Karoliny
w 1. rocznicę urodzin Igora
wszelkich potrzebnych łask, zdrowia,
radości, pokoju serca, szczęścia i miłości,
opieki Matki Najświętszej, obfitego Bożego

Jan
Paweł II
Słowa do
Polaków

Rodzice sami muszą być dobrze
wychowani, ażeby wychowywać – i sami
też wciąż muszą się wychowywać, ażeby
wychowywać. Tylko pod takimi warunkami,
przy takiej postawie wewnętrznej, proces
wychowania może być owocny..
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Wrocław, 21 czerwca 1983 r.
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