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Kalendarz liturgiczny
10 kwietnia 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Michała, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 12-14
PSALM 130, 1-8
Rz 8, 8-11
EWANGELIA: J 1, 1-45
11 kwietnia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Filipa, Leona
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41-62
PSALM 23, 1-6
EWANGELIA: J 8, 12-20
12 kwietnia 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Damiana, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4-9
PSALM 102 2-3.16-18.19-21
EWANGELIA: J 8, 21-30
13 kwietnia 2011 r. – ŚRODA
Św. Marcina I
Imieniny: Przemysława, Idy
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 14-20.91-91.95
PSALM: Dn 3, 52-56
EWANGELIA: J 8, 31-42
14 kwietnia 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Waleriana, Justyna
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-9
EWANGELIA: J 8, 51-59
15 kwietnia 2011 r. – PIĄTEK
Imieniny: Anastazji, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2-7
EWANGELIA: J 10, 31-42
16 kwietnia 2011r - SOBOTA
Imieniny: Bernadety, Kseni, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 21-28
PSALM: Jr 31, 10-13
EWANGELIA: J 11, 45-57

V N IEDZ IEL A
W IEL K IEG O
POST U
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

DROGA KRZYŻOWA W PIĄTEK, 15 KWIETNIA
DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 i 1730
DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900
/ULICAMI NASZEGO OSIEDLA, POCZĄTEK PRZY KOŚCIELE/
DLA DZIECI – O GODZ. 1630

EWA NGEL I A : J 11 , 1 - 45
„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
Łazarz został wskrzeszony z martwych. Podobnie młodzieniec
z Nain i córka Jaira. Po pewnym czasie wszyscy umarli. Taka jest kolej
rzeczy. Aby „nie umrzeć na wieki”, trzeba umrzeć tu, na ziemi. Umiera
zresztą tylko nasze ciało, które zostanie uwielbione po zmartwychwstaniu
i żyć będzie na wieki. Wskrzeszenie Łazarza to cud, którym Bóg pokazuje
człowiekowi w jego życiu swą obecność. Wkrótce będziemy cieszyć
się z faktu zmartwychwstania Jezusa. Łazarz został wskrzeszony mocą
Boga. Jezus zmartwychwstał swoją mocą i dał nam przykład, że my też
zmartwychwstaniemy, zostaniemy wskrzeszeni do życia wiecznego
w królestwie Bożym. Wierzysz w to?
Adam Żak

W 1. rocznicę tragedii smoleńskiej
prosimy Cię, Panie…
Otwórz niebo tym, którzy odeszli…
A nam daj mądrość.
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KATECHEZA XII
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA
W dzisiejszej katechezie zatrzymujemy się nad
ważnym znakiem znajdującym się w prezbiterium
kościoła, jakim jest miejsce przewodniczenia. Prawo
liturgiczne stanowi, że „miejsce przewodniczącego,
czyli krzesło kapłana celebransa, oznacza posługę
przewodniczenia zgromadzeniu liturgicznemu oraz
kierowania modlitwą ludu świętego. Dlatego najodpowiedniejsze dla niego miejsce będzie u szczytu prezbiterium, zwrócone w stronę ludu, chyba,
że byłoby to niemożliwe ze względu na strukturę
świątyni lub inne okoliczności, np. gdyby utrudniało łączność między kapłanem a wiernymi z powodu
zbyt wielkiej odległości, albo gdyby tabernakulum
znajdowało się na środku za ołtarzem. Należy unikać wszelkiego podobieństwa do tronu”.
Z miejsca przewodniczenia celebrans:
- rozpoczyna Mszę św. znakiem krzyża i pozdrawia
wiernych,
- przewodniczy obrzędom wstępnym,
- wypowiada modlitwę Kolekty,
- zasiada tam podczas słuchania Liturgii Słowa
Bożego, dziękczynienia,
- przewodniczy obrzędom zakończenia Mszy św.,
- wypowiada Modlitwę po Komunii,
- pozdrawia wiernych, udziela błogosławieństwa
końcowego i rozsyła wiernych.

silaj swoich wiernych chlebem słowa przez tych,
których wybrałeś na głosicieli prawdy; prowadź
wszystkich drogami świętości, aby Twoje owce razem z pasterzami z radością weszły kiedyś na wiekuiste pastwiska. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.”
Miejsce przewodniczenia liturgii jest więc ważnym znakiem dla całego zgromadzenia wiernych.
Celebrans nawiązuje w tym miejscu szczególną
więź duchową ze zgromadzonymi, w ich imieniu
zanosi modlitwę do Pana Boga, staje się ich przedstawicielem, wyróżniony jest w tym zgromadzeniu
właśnie jedynym takim miejscem, jak i swoją posługą przewodniczącego i strojem, który tylko jemu
przynależy. W osobie celebransa, który staje lub
zasiada na miejscu przewodniczenia całe zgromadzenie widzi Chrystusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, Dobrego Pasterza. Dlatego słuchajmy z uwagą słów przewodniczącego liturgii i z żywą wiarą
włączajmy się w modlitwę liturgiczną Kościoła, aby
nasze zgromadzenie wielbiło Boga, który z nami się
spotyka poprzez znaki świętej liturgii.
za: www.diecezja.radom.pl

W naszym kościele, wszystkie funkcje, jakie
powinny być wykonywane z miejsca przewodniczenia, wykonywane są tylko podczas uroczystych
liturgii, gdyż wiąże się to ze specjalnym przygotowaniem ministrantów, którzy podają celebransowi
mikrofon i potrzebne księgi. Od maja tego roku będziemy mieli już na co dzień w pełni wyposażone
„Obrzędy błogosławieństw” kierują specjalną
miejsce przewodniczenia – zostanie tam zainstalomodlitwę błogosławieństwa krzesła celebransa:
wany specjalny pulpit z mikrofonem – dar rodziców
„Panie, wspólnie wysławiamy Twoje imię, bo Ty w
dzieci (z PSP nr 9 i 23) przystępujących w tym roku
swoim miłosierdziu przyszedłeś na świat jako dodo I Komunii świętej.
bry Pasterz, aby swoje rozproszone owce zgromadzić w jednej owczarni. Pokornie Cię prosimy: poxP
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W MARCU ZAWARLI:
Magdalena Ząbecka i Karol Zawadzki
Malwina Obrzydzińska i Kamil Piotr Stanikowski

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W MARCU PRZYJĘLI:

Ksawery Jan Kęska
Aleksander Nowak
Maja Gajewska
Sara Marzena Helicka
Kacper Adam Woźniak
Antoni Stanikowski
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REKOLEKCJE
W „SŁOWACKIM”
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z IX LO im. J. Słowackiego prowadziła Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”.
Do młodzieży najlepiej traﬁa słowo mówione
przez ich rówieśników, dlatego w spotkaniach rekolekcyjnych księdzu pomagała około dziesięcioosobowa grupa młodych świeckich. Każdego dnia starali się oni z całych sił za pomocą: pantomim, multimediów i śpiewu przekazać uczniom „Słowackiego”,
że mają bardzo oddanego przyjaciela – Jezusa. Miłość, jaką On darzy człowieka jest najdoskonalsza
i osobista. Każdy z nas może jej doświadczyć, jeśli
tylko się na nią otworzy.
Spotkania rekolekcyjne odbywały się w szkole
pod hasłem „Bez ściemy”. Młodzież brała udział jak

gdyby w programie telewizyjnym – była pytania,
eksperci, historie. Ważną i przejmującą częścią były
świadectwa. Doświadczenie życiowe młodej osoby
uderza i daje dużo do myślenia. Młodzież słuchała z
uwagą, chętnie włączała się do dyskusji i odpowiadała na pytania. Ekspertem w dziedzinie miłości stał
się ks. Radek Zaborski.
Każdego rekolekcyjnego dnia wieczorem w Kaplicy Świętej Rodziny na Młodzianowie odbywał się
Wieczór Chwały. Młodzi mogli pobyć razem przy Jezusie i wspólnie się modlić. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie najłatwiej jest się skupić i
porozmawiać z naszym Panem.
Wspólnoty Nowej Ewangelizacji są przyszłością
Kościoła. Cieszymy się, że udało się pierwszy raz
przeprowadzić tego typu rekolekcje w „Słowackim”.
Niech ich owoce trwają jak najdłużej.
Bernard Pająk

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
ROTA RZYMSKA I SYGNATURA APOSTOLSKA
Rota Rzymska jest trybunałem apelacyjnym Stolicy Apostolskiej. Początki tego trybunału sięgają XIII wieku
i działa on prawie bez przerwy po dzień dzisiejszy. Do Roty można odwołać się od każdego wyroku sądu
diecezjalnego lub metropolitalnego II instancji, chociaż Rota może osądzać już w pierwszej instancji niektóre sprawy zastrzeżone temu trybunałowi, np.: sprawy biskupów i wyższych przełożonych zakonnych,
sprawy diecezji i innych podmiotów kościelnych, które nie mają nad sobą innego przełożonego poza
papieżem. Dziekanem Roty Rzymskiej jest 76-letni Polak, biskup Antoni Stankiewicz.
Początki Sygnatury Apostolskiej sięgają XIII wieku i wiążą się z napływającymi do Stolicy Apostolskiej prośbami o rozpatrzenie różnych spraw, procesów i wyroków, wydawanych przez sądy kościelne na
szczeblu diecezjalnym czy krajowym. Ten najwyższy organ sądowniczy Kościoła przestał istnieć w 1870, z
chwilą upadku Państwa Kościelnego. Przez prawie 40 lat nie było instancji sądowniczej w Stolicy Apostolskiej. Przywrócił ją Pius X w ramach reformy Kurii Rzymskiej w 1908 roku. Najwyższy Trybunał Sygnatury
Apostolskiej rozpatruje: sprawy o nieważność; prośby o przywrócenie do stanu poprzedniego; sprawy osób
w kwestiach, których dopuszczenia do ponownego zbadania odmówiła Rota Rzymska; zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej; spory powstałe na skutek działania kościelnej władzy administracyjnej przekazane mu przez papieża lub dykasterie Kurii Rzymskiej; konﬂikty
między dykasteriami. Nadzoruje także działanie sądów kościelnych niższego szczebla. Zajmuje się sprawami prawnymi dotyczącymi: potwierdzenia, rewizji, zmiany itp. procesów prowadzonych przez sądy
kościelne w poszczególnych diecezjach. Troszczy się o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Kościele. Prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej jest 63-letni amerykański
kardynał – Raymond Leo Burke.
Bernard Pająk
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj mija I rocznica tragicznej śmierci naszych Rodaków pod Smoleńskiem. Pamiętajmy o serdecznej modlitwie za nich i za Ojczyznę.
2. Dzisiaj przed kościołem młodzież sprzedaje palmy. Dochód ze
sprzedaży palm jest przeznaczony na doﬁnansowanie wakacyjnych rekolekcji oazowych dzieci i młodzieży.
3. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę
indywidualne oﬁary na malowanie naszego kościoła.
4. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 1400 w kancelarii paraﬁalnej.
5. Dzisiaj o godz. 1530 ostatnia Msza święta dla dzieci przygotowujących
się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. Obecność
obowiązkowa.
6. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie
Grobu Pańskiego.
7. Od jutra, 11 kwietnia, w kancelarii paraﬁalnej można zgłaszać dzieci, które w Święta Wielkanocne przyjmą sakrament
chrztu świętego. Wymagane dokumenty to: akt urodzenia
dziecka z USC oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, z paraﬁi ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego.
8. Jutro, 11 kwietnia, o godz. 1700 w Kaplicy Świętej Rodziny
odbędzie się zebranie rodziców III klas, w związku z Rocznicą I
Komunii świętej, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9. Zebranie dla rodziców dzieci rocznicowych ze Szkoły Podstawowej
nr 23 będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. Termin
podamy w przyszłą niedzielę.
9. W środę, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 różaniec i okazja do
spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta.
10. W piątek Droga krzyżowa: dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
dla młodzieży – o godz. 1900, ulicami naszego osiedla (zbiórka
przed Kaplicą Świętej Rodziny), dla dzieci – o godz. 1630.
11. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
do Ołtarzewa. Wyjazd w sobotę, 16 kwietnia. Zapisy w zakrystii
u ks. Rafała.
ODESZLI W MARCU DO PANA:
Adam Stanisław Woźniak /l. 67/
Jadwiga Fundowicz /l. 64/
Bogumiła Dybalska /l. 78/
Edward Bogdan Perkuszewski /l. 64/
Eleonora Dylewska /l. 95/
Zoﬁa Lis /l. 90/
Tadeusz Roman Karlikowski /l. 77/
Edward Stefan Michalski /l. 60/
Anna Terc /l. 46/
Andrzej Lachowski /l. 62/
Elżbieta Emilia Włodarczyk /l. 56/
Janina Wójcicka /l. 85/
Grzegorz Wiktor Siczek /l. 39/
Celina Reluchin /l. 74/

P R Z EB U D ZE NI E W I OS NY
R A D OS N E C H W I L E Ż YC I A
Kwiecień nieśmiało się uśmiecha…
Głaszcze zielone włosy wierzb płaczących,
hasając po szerokich polach.
Radośnie wita się z – rozpromienionym uśmiechem,
tęczowym, ogromnym słońcem.
Skacze w takt polki wśród forsycji
i z tej niezmiernej radości niemal krzyczy:
Hej, złote dzwonki pięknych krzewów,
budźcie się, rozchylajcie płatki!
Niech zajaśnieje radość na świecie!
Tak życzę sobie ja, pan wasz, kwiecień.
Spójrzcie – już powolutku budzą się drzewa.
Złoto – brązowe kuleczki pąków
lśnią na gałęziach i konarach.
I kolorowy ptak wiosenny cudownie śpiewa.
Drzewa, te ukochane istoty
wznoszą gałęzie swe do słońca.
I każde z nich, już myśląc o przyszłości,
(czyli o lecie),
jak najpiękniejsze być się stara.
Wkrótce kwietniowy, ciepły wietrzyk
ﬁglarnie czochrać ich czupryny będzie…
I szmaragd liści zabłyśnie złotem
kwietniowego, a potem majowego już, blasku.
Każdego dnia, o srebrnym brzasku
zaniosą się pieśnią radosną, tak dźwięcznie:
słowiki, dzwońce, skowronki, szpaki.
I wszędzie dookoła radosny hałas
ptaszęcych gardziołków będzie taki,
że serca ludzkie się rozgrzeją,
a usta wszystkich ze szczęścia się zaśmieją,
bo każdy z nas cieszy się już,
że zima sobie gdzieś odeszła
i wkrótce skarby kwiatów najróżniejszych
się rozsypią wśród traw, na brzegach rzek, na łąkach…
Powietrze będzie przesycone tym słodkim aromatem
róż – królowych kwiatów – które w pąkach
pokryją cały ziemski glob.
A potem zakwitną kolorami
siedmiobarwnej tęczy…
O, Wiosno! Cudzie Boży!
Na myśl o twoim pięknie
trzeba chyba klęczeć
i hymn miłości wznieść do Boga:
Boże Najdroższy!
Ta Ziemia, Twój cudowny twór,
jest taka piękna.
I każdemu człowiekowi nieopisanie droga.
O, dzięki Ci! Dzięki stokrotne!
Katarzyna Wilczyńska

Opiekun duchowy: Ks. Paweł Śliżewski SAC
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Stefan Suwała, Agnieszka Kołodziejska, Jacek Dobosz, Renata Ochalska, Bernard Pająk
Sylwia Klochowicz - Matłacka, Wojciech Winek
Odpowiedzialny za komentarze do Ewangelii: Adam Żak
Administrator strony www.mojaparaﬁa.za.pl : Bartłomiej Paduch
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