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„Wy jesteście świadkami tych rzeczy”.
Być świadkiem, to znaczy przekazywać innym prawdę
o tym, co widziałem, o czym jestem mocno przekonany,
że tak jest. „Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości
budzą się w waszych sercach?” Słowa Jezusa skierowane
do uczniów idących do Emaus i do wątpiących w Zmartwychwstanie. Uczniom „rozjaśnił umysł, aby rozumieli
Pisma”. Czy ja rozumiem to, co jest napisane o Chrystusie
w Piśmie Świętym? „Musi wypełnić się wszystko, co jest
napisane o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w
Psalmach”. Czy wiem, co tam jest napisane? Jako świadek
muszę wiedzieć i być o tym przekonany, że „wypełniło się
wszystko”. Wtedy mogę prosić serdecznie Jezusa: „Pozostań,
Panie, z nami”. Czy istotnie serce nasze nie pała radością,
gdy wzmacnia go wiara w stałą obecność Chrystusa
zmartwychwstałego? Jezu, daj siłę być dobrym Twoim
świadkiem i bym nie bał się prawd wiary.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest Prawdą”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Chrystus, przekroczywszy bramy śmierci,
objawił życie trwające poza jej granicą,
na owym nie zbadanym przez człowieka terytorium,
którym jest wieczność”.
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NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY
CZYLI ŚDM WCZORAJ,
DZIŚ I JUTRO
KOLONIA / 2005
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” /Mt 2, 2/
Przed kilku laty, podczas kazania na Mszy świętej dla
dzieci w Uroczystość Trzech Króli, jeden z naszych
księży, wskazując na szopkę, zapytał: „Kochane dzieci,
kto dziś jest najbliżej żłóbka?” Na to któryś z chłopców
podniósł rączkę i po chwili do mikrofonu pewnie
zawołał: „Patryk!” …Urocze, nieprawdaż? Prostota
dziecka, które nieświadomie dało przepiękne świadectwo o swoim koledze. Pewnie wielu z nas uśmiechnęło
się, ale… nie kończmy na tym. Przecież faktycznie
obraz trochę tajemniczych Trzech Mędrców ma być
dla nas wezwaniem, aby wysilić się, przyjść do Jezusa
i oddać Mu pokłon. Dlaczego mimo tylu ZNAKÓW,
które otrzymujemy od Nieba, znaków często większych
niż błyszcząca na niebie Gwiazda, tak ciężko przychodzi
nam konkretne działanie i z westchnieniem spuszczamy
głowę, mówiąc: „żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce”.
A gdyby tamci Trzej przyjęli podobną postawę? Pan
Bóg pewnie znalazły inną drogę, aby objawić się światu,
jednak ich życie byłoby uboższe o tak wiele. Jakie to
ważne – dostrzec Boże znaki i pójść ich śladem! Wtedy
można dotrzeć do Największego Skarbu.
I tu pojawia się pytanie: dlaczego kilkanaście dni
po Wielkanocy nagle artykuł o żłóbku, Trzech Królach
i Gwieździe? Rodzi się wiosna, a my rozważamy
„grudniowe tajemnice”. Odpowiedź jest prosta – 10 lat
temu, w samym środku lata, w bawarskiej Kolonii młodzi
razem z papieżem, a raczej… dwoma papieżami
również rozważali ten temat. Co oznacza określenie
„z dwoma papieżami”? To raczej obecnie można by tak
mówić… Jednak na tamtym ŚDM-ie faktycznie czuło
się niezwykły klimat obecności dwóch: Benedykta – przy
ołtarzu, i Jana Pawła – w niebie. Nawet tak nazwano
Spotkanie w Kolonii – ŚDM z dwoma papieżami.
A hasło? Skąd taki – nieco egzotyczny jak sami Królowie
– temat? Otóż w kolońskiej katedrze oddaje się szczególny kult Trzem Mędrcom. I właśnie tam wiele tysięcy
młodych modliło się przy ich relikwiach. Patrząc na
postacie ewangelicznych Królów, sami przybyli oddać
pokłon Panu. Może to i dla nas nauka? Może powinniśmy
bardziej szukać Bożych znaków? Spróbujmy dostrzegać danych nam ludzi, wydarzenia, a nade wszystko
Słowo i sakramenty, jako dar, którym odpowiada
Chrystus, kiedy przybywamy oddać Mu pokłon.
ms

FORSYCJA
- ZNAK SŁONECZNEJ WIOSNY
Rozkrzyczała się forsycja
wiosenną złocistością!
Otworzyła złote oczy i patrzy z radością...
Śpiewa forsycja z radością
złotożółtą jak słońce
śmiejące się na kwietniowym błękicie nieba
takie ogromne, gorące!
Delikatne promienie słoneczne
pieszczotą ją obejmują
I drżąc z zachwytu
z czułością, lekko (chociaż takie palące),
młodziutką forsycję całują.
Otworzyła złote oczy,
patrzy w błękit nieba;
Śliczna jest, zachwyt więc wzbudziła...
Czegóż więcej trzeba?
Wiatr wiosenny, znany ﬁglarz
muska złote dzwonki
Zanoszą się pieśnią chwały
zamszowe skowronki.
I one są urzeczone pięknem krzewu tego,
który blaskiem złotym płonie
wprost w wiosenne niebo.
To na chwałę Panu Bogu
wdzięcznie dzwoneczkami
gra forsycja złotokrzewa.
Z wdzięczności więc za jej piękno,
dziękując Stwórcy, modlić się gorąco trzeba!
Katarzyna Wilczyńska

MODLIT WA DZIECKA
„Aniele mój, zaprowadź mnie do nieba”.

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jezus Chrystus
może rozbić uciążliwe schematy,
w których zamierzamy Go uwięzić”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Dobry kapitan rodzinnej drużyny bierze pod uwagę opinie i uczucia innych.
Zna swój zespół i chce wychowywać dzieci w taki sposób,
aby zachowując odrębność, potraﬁły działać w zespole”.
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TYLKO 1%, A MOŻE SPRAWIĆ RADOŚĆ
Gorąco zachęcamy wszystkich
naszych Paraﬁan i wszystkich ludzi
dobrego serca do przekazania 1%
podatku na potrzeby Świetlicy
Caritas Pallotyńska działającej przy
naszej Paraﬁi.
Wszyscy płacimy podatki i tak często
narzekamy, że nasze ciężko zapracowane pieniądze są źle wykorzystywane. 1% podatku (choćby to był
tylko 1 złoty) jest w naszych rękach!
Rozliczając swój PIT, możecie
Państwo przekazać swój 1% na
dobry cel – na naszą Świetlicę. Gdy
uczyni to wiele osób, uzbiera się
suma, która bardzo konkretnie
pomoże tym, którzy są w potrzebie:
dzieciom z naszej Świetlicy, a także
ubogim. Na przekazanie 1% jest
czas do końca kwietnia.

organizujemy pielgrzymki autokarowe, a także ciekawe prelekcje
prowadzone przez specjalistów
z różnych dziedzin. Wspieramy
rodziców i wychowawców poprzez
szkolenia, warsztaty terapeutyczne
i doradztwo personalne.

Pragniemy dzielić się miłością!

Caritas Pallotyńska nie prowadzi
działalności zarobkowej. Znaczna
część naszych ﬁnansów pochodzi
od ludzi dobrej woli. Wszystkie
dotychczasowe działania pozwalające pomóc wielkiej liczbie osób,
Najważniejszym jednak naszym nie byłyby możliwe bez wsparcia
celem jest prowadzenie Świetlicy ludzi oraz ﬁrm, którym dobro drudla dzieci i młodzieży. Zakres zajęć giego człowieka nie jest obojętne.
oferowanych przez naszą placówkę
jest dostosowany do wieku i umie- Każdemu, kto zechce przekazać
jętności każdego z naszych podopiecz- 1% podatku na Świetlicę Caritas
nych. Dbają o to wykwaliﬁkowani Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną
pedagodzy, logopeda i okresowo pomoc w wypełnieniu całego PIT’u.
psycholog. Są to pracownicy Informacja pod numerem telefonu:
przygotowani do pracy z dziećmi 48 366 41 43 lub w Biurze Caritas
i młodzieżą zagrożoną margina- przy ul. Młodzianowskiej 124.
lizacją. W Świetlicy zapewniamy
dzieciom codzienne wyżywienie Wypełniając PIT należy wpisać
(ciepły posiłek, podwieczorek, słodki
w odpowiednich rubrykach:
deser). Nasi podopieczni mają
tzw. CEL SZCZEGÓŁOWY,
możliwość skorzystania z licznych czyli „CARITAS PALLOTYŃSKA”
atrakcji: wycieczek krajoznawczych,
spotkań z ciekawymi osobami oraz numer KRS: 0000309499.
(policjant, leśniczy, aktor iluzjonista),
wyjść do kina i teatru, a w szczegól- Zapraszamy także do odwiedzenia
ności z bezpłatnego wypoczynku naszej nowej strony internetowej.
Tam dowiecie się o nas więcej:
zimowego i letniego w postaci
www.caritas-pallotyni.pl
kolonii.

Nasza Caritas Pallotyńska otacza
opieką i daje wsparcie ludziom
ubogim, potrzebującym i starszym,
a w szczególności dzieciom i młodzieży pochodzącej ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozdajemy żywność, paczki
świąteczne, odzież, sprzęt rehabilitacyjny, wyprawki szkolne.
Zapewniamy pomoc psychologiczną
i duchową osobom dotkniętym Drzwi naszej Caritas Pallotyńskiej Wszystkim z serca dziękujemy.
nałogami (alkoholizm, narkomania, są otwarte dla każdego, dlatego serks. Artur Wierzbicki SAC
hazard itp.). Dla osób starszych decznie zapraszamy w nasze progi!

Kierownik Caritas Pallotyńska

Jest największy z rodziny cytrusów. Wiąże ze sobą
bogactwo witamin (zwłaszcza C) i innych składników
W ﬁlmie pt. „Miasto aniołów” jest taka scena, w której mineralnych. Otacza go gruba gąbczasta skórka
kobieta opisuje aniołowi smak owoców, wszak nigdy o żółtej, żółtozielonej lub różowej barwie. Miąższ
jest dosyć słodki, generalnie w białym lub delikatnie
nie czuł dotyku ani nie smakował jedzenia.
kremowym kolorze. Może osiągnąć nawet 25 cm
Jak by to było – nie czuć smaku niedzielnego rosołu, średnicy i 2 kg wagi – im większy tym bardziej soczysty.
czy pysznych sprezentowanych owoców od bliskich, Do spożycia nadaje się tylko miąższ, dlatego po obraniu
którzy dbają o nasze zdrowie? Pan Bóg bardzo troszcząc ze skórki należy usunąć gorzkie błony międzysegsię o nas, czyniąc nasze ciała świątynią Ducha Świętego, mentowe i niejadalne pestki.
stwarza szeroką gamę owoców i warzyw, daje też Wzmacnia naszą odporność, reguluje ciśnienie krwi
twórcze pomysły na przyrządzanie nowych potraw i pracę serca, „wyprasza” zgagę, dozwolony przy
czy też stawia na naszej drodze ludzi, którzy chcą pomóc cukrzycy, a ponadto posiada właściwości antynowonam odkryć to, co wypieści nasze podniebienie.
tworowe oraz odchudzające – jest niskokaloryczny,

DLA ZDROWIA ŚWIĄTYNI

szybko wypełnia żołądek dając poczucie sytości.
Zainspirowana sceną z wyżej wspomnianego ﬁlmu,
chciałabym przedstawić owoc, który do niedawna Ta „pomarańcza olbrzymia” nosi nazwę pomelo. Można ją
był mi zupełnie nieznany, a dziś stał się ulubionym. dostać jedynie w dobrze wyposażonych sklepach
lub od… ukochanych bliskich.
Kocyk
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KALENDARZ
LITURGICZNY
19 kwietnia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Leona, Tymona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 3, 13-15. 17-19
PSALM 4, 2. 4 i 9
1 J 2, 1-5a
EWANGELIA: Łk 24, 35-48
20 kwietnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Czesława, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24. 26-27. 29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29
21 kwietnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Feliksa, Anzelma
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51-59; 8, 1
PSALM 31, 3cd-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab
EWANGELIA: J 6, 30-35
22 kwietnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Łukasza, Leona
LITURGIA SŁOWA: Dz 8, 1b-8
PSALM 66, 1-3a. 4-5. 6-7a
EWANGELIA: J 6, 35-40
23 kwietnia 2015r. – CZWARTEK
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika,
Głównego Patrona Polski
Imieniny: Wojciecha, Jerzego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3-8
PSALM 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Flp 1, 20c-30
EWANGELIA: J 12, 24-26
24 kwietnia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksa, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA: Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1. 2
EWANGELIA: J 6, 52-59
25 kwietnia 2015r. – SOBOTA
Św. Marka, Ewangelisty
Imieniny: Jarosława, Marka
LITURGIA SŁOWA: 1 P 5, 5b-14
PSALM 89, 2-3. 6-7. 16-17
EWANGELIA: Mk 16, 15-20

NUMER KRS
HOSPICJUM
K R Ó LO W E J A P O S TO ŁÓ W:

0000185346

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
2. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. W czwartek, 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha – głównego
Patrona Polski. Pamiętajmy tego dnia o szczególnej modlitwie
za naszą Ojczyznę.
4. Pierwsza próba dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się
do przyjęcia I Komunii świętej będzie w piątek, 24 kwietnia, o godz. 1845
w kościele.
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1030 będziemy
modlić się w intencji: ks. Marka Kujawskiego SAC, ks. Marka Tomulczuka SAC
i ks. Mariana Łagoda SAC z okazji ich imienin.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie
odprawiona Msza święta „trydencka”.
7. W przyszłą niedzielę (a nie dziś, jak pisaliśmy tydzień temu – za błędną
informację przepraszamy) po Mszy świętej wieczornej młodzież
ze Scholi Pallottiego wystawi sztukę ewangelizacyjną – teatr cieni.
Serdecznie zapraszamy.
8. Caritas Pallotyńska organizuje w czwartek, 14 maja, pielgrzymkę
autokarową do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W programie
także zwiedzanie Zamku Królewskiego i Parku Wilanowskiego oraz czas
wolny na warszawskiej Starówce. Zapisy i szczegółowe informacje
w kancelarii paraﬁalnej lub w biurze Caritas Pallotyńskiej (pod kancelarią).

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ
Po raz kolejny Caritas Pallotyńska organizuje pielgrzymkę autokarową
do miejsca szczególnie naznaczonego Obecnością Boga.
Za nami już wyprawy do np. Wąwolnicy czy Sokółki, a tym razem
będzie to Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.
Każda pielgrzymka jest wzbogacona o dodatkowe atrakcje.
Tym razem pragniemy zwiedzić także Zamek Królewski,
warszawską Starówkę i Ogrody Wilanowskie.
Zawsze pamiętamy o tym, aby podczas pielgrzymki panowała atmosfera
modlitwy i wspólnoty. Razem się modlimy, ale także jest czas na rekreację,
żarty i tzw. „czas dla sąsiada obok”. Nieodzownym elementem naszego
pielgrzymowania jest także posilenie ciała – zazwyczaj pełny obiad
w pobliskiej restauracji.
Na naszych pielgrzymkach nie brakuje czasu na prywatną rozmowę
z księdzem, na osobistą modlitwę w miejscach, gdzie się znajdujemy
i zakup pamiątek. Centralnym wydarzeniem jest zawsze Msza święta
w miejscu, do którego pielgrzymujemy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce!
Jej termin to czwartek, 14 maja.

Caritas Pallotyńska
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