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   Dzisiejsza Ewangelia zawiera cztery sceny: bezowocne
łowienie ryb w nocy, poranne łowienie ryb, rozpoznanie
Pana i posiłek z Nim, rozmowa z Piotrem. Jezus ukazał się
swoim uczniom, a więc wiedzieli, że żyje. Co robią?
Wypływają w nocy łowić ryby i nic nie złowili. Zjawia się
Jezus. Pyta czy mają coś do zjedzenia. „Odpowiedzieli
Mu: Nie”. „Zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, 
a złowicie”. I tak się stało. Cud, dużo ryb. Jan rozpoznaje
Jezusa. „To jest Pan”. Noc jest brakiem światła, którym 
jest Chrystus. Nie ma Jego obecności, nie ma ryb.
„Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Zapomnieli o tym.
Obfity połów ryb jest owocem Bożej wspaniałomyśl-
ności, a nie ludzkiej pracy. „Chodźcie, posilcie się”. 

„Wziął chleb i podał im”. Teraz nadeszła pora rozmowy z Piotrem. Trzy razy pyta czy miłuje Jezusa. Potrójne 
zaparcie się zostaje zrównoważonym potrójnym zapewnieniem: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Kocham Cię
więcej niż te rzeczy – łódź, sieci, jezioro. Jeżeli tak to „paś moje owce”. Co ja odpowiem na pytanie Jezusa: 
„czy miłujesz Mnie”?

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?
Tak Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”.
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Odkrycia naukowe skłaniają nas do coraz głębszego podziwu dla wielkości Stwórcy, 

do dziękczynienia za wszystkie Jego dzieła 
oraz za rozum i mądrość, jakich udziela On uczonym i badaczom”.

3 .  N IEDZIEL A W IELK A NOCNA

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kapłanom przypominam, że konfesjonał nie powinien być salą tortur, 

ale miejscem miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego dobra”. 
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Jak się podejmowałam zająć
warsztatami i robieniem pisanek, 
to powiedziałam sobie, że nie biorę
już w tym miesiącu żadnych wizyt. 
Zadzwoniła dwa razy Ania odpo-
wiedzialna za grafik i jako, że nie 
potrafię odmawiać (czy ja miałam 
jakieś zajęcia z asertywności na 
studiach?!), mam zajęty każdy 
wtorek, środę, czwartek i sobotę.

Pani Ewa praktycznie sama
opiekuje się dwojgiem dzieci (syn 
jest upośledzony). To ona woziła 
syna na zajęcia i do szkoły. Sama 
też jeździła na chemię do Warszawy.
Jakoś dawała radę. Choroba jednak
robi postępy. Potrzebne są większe 
dawki leków przeciwbólowych. 
Jesteśmy z pielęgniarką Anią w ich 
domu dwa razy w tygodniu. Moim 
zadaniem jest zająć się dzieciakami.
Ostatnio robiliśmy pisanki dla Hospi-
cjum. Wyszły całkiem nieźle. Trzeba
coś pomyśleć na następne spotkanie.
Nie może im Hospicjum kojarzyć się
z czymś nieprzyjemnym!

I tak, podczas tych wszystkich
naszych spotkań, gramy w piłkę 
(czasem w towarzystwie kleryka), 
układamy puzzle, rozmawiamy o 
szkole albo innych ważnych wyda-
rzeniach w życiu każdego młodego
człowieka. 

Jedna z wizyt: 
Pani Ewa dziś w kiepskiej formie. 
Ciśnienie bardzo duże. Wczoraj 
wróciła z chemii. Ania zajmuje się 
podłączeniem kroplówki i uregulo-
waniem ciśnienia, ja – dzieciakami.
W planach mamy dziś gry. Jest 
bardzo wesoło. Wiele radości jest też
dzięki słodkim bułkom przywie-
zionym od naszego darczyńcy 
(dziękujemy!). Kątem oka zerkam 
na córkę chorej, Wiktorię. Choć się
śmiejemy i jest fajnie, sprawia 

wrażenie smutnej, poważnej. Ma 
tylko 13 lat, ale wydaje mi się, że 
rozumie powagę sytuacji: umiera-
jąca Mama, niepełnosprawny brat. 
Czy to nie za dużo jak dla dziecka?

Rozkładają mnie na łopatki 
sytuacje, kiedy widzę, jak ten nie-
pełnosprawny 15-latek przytula się 
do chorej Matki i całuje ją w rękę 
mówiąc: „Kocham Cię, Mamo!” 
(I kto tu jest niepełnosprawny?)

Pielęgniarka Ania kończy swoje
czynności, więc i ja muszę się zbierać,
co jest skwitowane przeciągłym  
nieeeeee, jeszcze jedna gra! Zosta-
wiamy ją jednak do następnego 
razu. Dziś jeszcze jeden chory.

Czas leci nieubłaganie i choroba
robi coraz większe postępy. Miała 
być kolejna wizyta w Warszawie 
(może dadzą jeszcze jakąś chemię?).
Kombinujemy, jak tu zawieść panią 
Ewę do stolicy i gdy się już udaje 
załatwić bezpłatny transport, nasza
podopieczna trafia do szpitala z 
podejrzeniem udaru. Tomografia 
głowy nie pozostawia wątpliwości. 
Są mnogie przerzuty do mózgu. 
Załamka…

Pani Ewa wraca do domu. Kilka-
naście dni zajmuje jej powrót „do 
siebie”. Wola życia jest ogromna, 
bo przecież ma dla kogo żyć! Siły 
już jednak nie te. Zaprzyjaźnione 
koleżanki wpadają w odwiedziny 
i w ramach pomocy, np. myją okna 
(brawo Dziewczyny!).

Zbliżają się urodziny syna naszej
Chorej. Chcemy je uczcić jak najlepiej.
Zdajemy sobie sprawę, że będą to 
ostatnie w tym gronie. Załatwiam 
tort. Ma być bez alkoholu, bo to 
dla dzieci, a i żeby pani Ewa mogła 
zjeść… Ubieram się w strój klowna 
i razem z Anią jedziemy. Niespo-

dzianka była ogromna. Niewielu 
mnie rozpoznało. A tort? Podobno 
bardzo dobry, bo nie słodki i dobrze
nasączony...

Córka naszej podopiecznej jedzie
na kolonię hospicyjną. Martwimy się,
żeby tylko nic się nie zdarzyło
podczas jej nieobecności. Razem z 
Mamą pakuje swoją walizkę...

Pani Ewa coraz słabsza. Jeszcze
próbuje wstawać z łóżka do łazienki,
buntuje się przeciwko cewnikowi. 
Już nie bierze udziału w naszych 
rozmowach, a dzieciaki gadają jak 
najęte o tym, co w szkole. Teraz już 
więcej uwagi poświęcamy Chorej. 
Bardzo często walczymy z bólem, 
co wizytę robimy toaletę. Nawet 
tak prozaiczna sprawa, a jakże 
wstydliwa, jak wypróżnienie, 
stanowi nie lada problem.

Koniec września. Stan Chorej
– ciężki. Zdarza się, że nie mówi
logicznie. Próbuję nakarmić panią
Ewę jajecznicą zrobioną przez 
męża z aż 3 jajek, bo, jak twierdzi, 
od niego nie chce. Wraz z posiłkiem
przemycamy leki. I zdarza się coś 
niesamowitego! Po prostu mistrzo-
stwo świata! Okazało się, że 3 tabletki
jakimś cudem zostały przechowane
w buzi i wyplute dopiero po zjedzeniu
całej jajecznicy i wypiciu herbaty!

2 października. Święto Aniołów
Stróżów. Choć pielęgniarka była 
tam wczoraj, stan chorej wymaga
naszej obecności i dziś. Proszę 
dzieciaki z zaprzyjaźnionej świetlicy,
żeby pomodliły się podczas Mszy 
świętej za naszą Chorą i jej dzieci. 
Po drodze snujemy plany, co trzeba
zrobić. A to porozmawiać z mało-
letnią córką o stanie Mamy, 
a to odmówimy Koronkę...

JAJECZNICA Z TRZECH JAJEK

Ciąg dalszy na 3 stronie

„Przyszłość Twego dziecka 
w dużym stopniu 
zależy od Ciebie”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH NUMER KRS HOSPICJUM 

KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA
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Pani Ewa chyba nie żyje – mówi
Ania pochylając się nad łóżkiem. 
Podchodzę i ja. Głowa przechylona
na bok, brak oznak życia. Nie mogę 
w to uwierzyć! Przecież miało być
inaczej! Może to taki długi bezdech.
Pielęgniarka dzwoni do doktor. 
Będzie za ok. godzinę. Dzieciaki są 
na zajęciach. Podejmujemy decyzję,

żeby umyć i ubrać Zmarłą. Tak cze-
kamy na przyjazd lekarza i pozostałych
członków Rodziny.

Już w drodze powrotnej odmawiamy
Koronkę i dzielimy się wrażeniami
z tej naszej wizyty. Oczywiście 
nasz kontakt z Rodziną osieroconą
będzie utrzymywany, jeśli tylko będą
tego chcieli; zaprosiłyśmy ich na

Mszę świętą – pojutrze, bo w pierwszą
niedzielę każdego miesiąca mo-
dlimy się za wszystkich naszych 
zmarłych hospicyjnych.

Do zobaczenia po drugiej stronie,
pani Ewo!

Wasz korespondent hospicyjny
Monika Wężyk

Zapraszamy Was na Kurs 

„NOWE ŻYCIE”, 
który odbędzie się w dniach 

15-17 kwietnia 2016 roku 
w kawiarence pod naszym kościołem.

Ten Kurs to propozycja spotkania
z realnie działającym Bogiem. 
Adresowany jest zarówno do osób, 
które chcą doświadczyć obecności 
i miłości Boga, jak i do tych, które 
nie wierzą, że jest to w ogóle 
możliwe. Kurs jest prowadzony 
w większości przez osoby świeckie,
zarówno przez młodych, jak i
małżonków. Można powiedzieć, że
cały Kurs jest świadectwem zwykłych
ludzi, którzy doświadczyli kiedy 
przemieniającego spotkania z Bogiem, 
a teraz dzielą się swoim osobistym 
doświadczeniem nowego życia, 
w realnej bliskości Boga.

„Drodzy Rodzice! Może nasuwa się
Wam pytanie, czy wśród tylu przy-
gotowań do I Komunii świętej 
warto angażować się w tę dodat-
kową formę? 

Parę lat temu uczestniczyłam 
w kursie Nowe Życie i z tej perspek-
tywy mogę powiedzieć, że to był 
bardzo dobry czas, który wprowa-
dził wiele pozytywnych zmian. Po 
pierwsze w moim życiu nie ma lęku, 
co się ze mną stanie, gdy przyjdzie 
kres ziemskiego życia. Pierwszym

„owocem” tego Kursujest doświad-
czenie pokoju oraz pewność, że 
Jezus jest żywym Bogiem, który
przebacza i nieustannie daje drugą
szansę. Nie boję się śmierci własnej
czy moich bliskich (był już czas 
próby podczas poważnej choroby 
w rodzinie), bo wiem, że po śmierci
jest Jezus, który daje życie wieczne.
Pokój, którego doświadczyłam 
pozwala mi bez lęku patrzeć 
w przyszłość. Nie spowodowało 
to, że „zaprzestałam” życia. Nadal
podejmuję nowe wyzwania, szukam
lepszych perspektyw w pracy, 
rozwijam swoje zainteresowania. 
Mam również doświadczenie, że 
Jezus jest Bogiem, który troszczy się
o moją codzienność. Gdy pojawiły
się problemy związane z pracą, 
Bóg również zainterweniował, 
bo ON troszczy się również o moją 
codzienność, o mój „chleb 
powszedni”. 

Doświadczenie prawdziwego
Boga stało się motywacją, aby wyjść
właśnie do Was z propozycją Kursu
Nowe Życie. Jako Wspólnota 
Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea” zapraszamy Cię na Kurs 
Nowe Życie – to będzie czas, w 
którym będziesz mógł GO spotkać, 
a prezenty, które od Niego 
otrzymasz zaskoczą Cię”. 

Galilejka

Kurs rozpoczyna się 
w piątek o godz. 1800, 

a kończy w niedzielę o godz. 1400.

Zapisy wraz z wpłatą 50 zł 
do środy, 13 kwietnia.

Podczas Kursu zapewniamy 
posiłki oraz napoje.

Kontakt: 
Marcin Piechota, tel. 600-380-220,

galilejczyk@gmail.com 

nr konta: 
Marcin Piechota 

30 1160 2202 0000 0002 6792 2509
 (w tytule: NOWE ŻYCIE 

oraz imię i nazwisko)

Dzieci, które już za niecały miesiąc
przyjmą po raz pierwszy Jezusa 

do swego serca, zapraszamy 
na Kurs Beniamin. 

W sobotę, 16 kwietnia, 
w godz. 900 – 1800 

w sali przy naszym kościele. 
Zapisy wraz z wpłatą 10 lub 25 zł

do jutra u ks. Pawła. 
Dla dzieci rodziców 

uczestniczących w Kursie 
Nowe Życie zapewniamy opiekę 

również w niedzielę, 17 kwietnia.

Całkowity koszt Kursu dla jednego 
dziecka to 25 zł (w tym obiad, pod-
wieczorek, napoje oraz materiały 
plastyczne dla dzieci). Zależy nam, 
by każde dziecko, bez względu na 
sytuację finansową, mogło wziąć 
udział w Kursie, dlatego obniżyliśmy
minimalną kwotę do zapłaty do 10 zł.

DRODZY RODZICE DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH! 

„Galilea”

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Jeśli od początku pontyfikatu niestrudzenie powtarzam słowa: 

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, 
to dziś chciałbym z mocą wezwać wszystkich do ponownego odkrycia niedzieli:

 „Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi!””
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1. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się 
do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. 

2. Dzisiaj Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 1720. 

3. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.

4. W środę, 13 marca, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych 
i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast 
o godz. 900 Msza święta i błogosławieństwo chorych Najświętszym 
Sakramentem.

5. Próby przed wprowadzeniem w posługę ministranta w czwartek i piątek
o godz. 1845. Uroczystość będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę, 
Niedzielę Dobrego Pasterza, o godz. 1145.

6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy niedzielę seminaryjną. 
Po Mszach świętych klerycy będą zbierać ofiary do puszek na potrzeby 
naszego pallotyńskiego seminarium duchownego w Ołtarzewie.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza święta dla kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.

8. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym (przy ul. Grenadierów 18) zapraszają 
osoby niepełnosprawne i opiekunów na Dni Otwarte – 12 i 13 kwietnia 
w godz. od 900 do 1300.

9. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza chętnych do wzięcia udziału
w dwudniowej  pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. 
Koszt wyjazdu: 120 zł. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. 
Termin: 17-18 czerwca 2016 roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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10 kwietnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Michała, Małgorzaty, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27b-32. 40b-41
PSALM 30, 2 i 4. 5-6ab. 11 i 12a i 13b
Ap 5, 11-14
EWANGELIA: J 21, 1-19

11 kwietnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leona, Marka, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24. 26-27. 29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29

12 kwietnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Wiktora, Juliusza, Zenona
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

13 kwietnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Przemysława, Idy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 1b-8
PSALM 66, 1-3a. 4-5. 6-7a
EWANGELIA: J 6, 35-40

14 kwietnia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Waleriana, Julianny, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9. 16-17. 19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51

15 kwietnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Bazylego, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1. 2
EWANGELIA: J 6, 52-59

16 kwietnia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Erwina, Julii, Benedykta
LITURGIA SŁOWA
Dz 9, 31-42
PSALM 116B, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: J 6, 55. 60-69

KALENDARZ
LITURGICZNY

DOBRE PRZEDSZKOLE 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-5 lat 
do kameralnego przedszkola 

zapewniającego wszechstronny rozwój dzieci 
w duchu wartości katolickich, 

prowadzonego przez siostry niepokalanki. 
Zapisy dzieci do 12 kwietnia. Kartę zapisu należy pobrać 

z kancelarii Przedszkola (ul. Staromiejska 9) 
lub ze strony www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu.

siostry niepokalanki

Bo sutanna dla księdza, 
to jak mundur 
dla żołnierza.

„Czemu księża 
noszą sutanny?”

DZIECI 
PYTAJĄ?


