
Moja Parafia | 1 

Główną osnowę dzisiejszej Ewangelii stanowi rozważanie o Jezusie
Dobrym Pasterzu. Obraz ten podkreśla przede wszystkim miłość 
wzajemną, która zachodzi między Pasterzem a owieczkami. To miłość 
taka sama, jaka zachodzi między Ojcem a Synem. „Ja i Ojciec jesteśmy
jedno”. Między Pasterzem a owcami zachodzi relacja – „znam”, „słuchają”,
„idą za Mną”. Jezus zna owce osobiście, każdą z osobna. Te „słuchają
mego głosu i idą za Mną”. Słuchać oznacza tu pełnić wolę Bożą. Iść 
za Jezusem – przylgnąć do Pasterza całym życiem. Czy ja jestem tą 
owcą, która słucha Pasterza – Jezusa i idzie za Nim? Jeżeli idziemy 
za Jezusem, to On „daje życie wieczne” i nigdy nie zginiemy. Żaden 
grzech, żadna słabość nie mogą nas oderwać od miłosiernego Boga. 
Dobry Pasterzu, chcę iść za Tobą, a doznając Twej łaski, zawsze być 
słuchającym Ciebie.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. 
Idą one za Mną”.

Nr.: 1101
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Adam Żak

E W A N G E L I A :  J  10 ,  2 7 - 3 0

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Ważne jest nie tyle poznanie, kiedy i w jaki sposób wyłonił się materialnie kosmos, 

(…) co raczej odkrycie, jaki jest sens tego początku: 
czy rządzi nim przypadek, ślepe przeznaczenie, anonimowa konieczność, czy też (…) Byt, 

nazywany Bogiem”.

4.  N IEDZIEL A W IELK A NOCNA

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu 
niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła 

poważnym trudnościom”.
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W ostatnim tygodniu w Gnieźnie 
i Poznaniu, miastach będących 
kolebką polskiej państwowości, 
odbyły się główne obchody Jubile-
uszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
Dzisiaj, za dar wiary przyjęty przed
laty, podziękujemy w naszej parafii.

Przyjęcie chrztu przez księcia
Mieszka I w 966 roku było wydarze-
niem przełomowym. Polska weszła 
na trwałe do rodziny państw euro-
pejskich tworzących Christianitas 
- wspólnotę opartą na humanizmie 
zrodzonym z kontemplacji Boga. 

Bezpośrednim motywem do 
przyjęcia chrztu przez ówczesnego
władcę, było jego małżeństwo z 
czeską księżniczką Dobrawą, niezwykłą
niewiastę, która całą resztę swego
życia poświęciła ewangelizacji swych
poddanych. Pomagał jej w tym 
przybyły z Pragi biskup Jordan, 
który założył pierwsze na ziemiach 
polskich misyjne biskupstwo 
w Poznaniu.

Zaledwie 34 lata później, w roku
1000 miał miejsce Zjazd Gnieźnień-
ski z udziałem cesarza Ottona III,
legata papieskiego i polskiego 
władcy Bolesława. Owocem zjazdu
było powstanie pierwszej na ziemiach

polskich metropolii gnieźnieńskiej, 
gwarantującej młodemu Kościo-
łowi autonomię i jego zależność 
bezpośrednio od Rzymu. Ta wierność
Rzymowi bez żadnych zawirowań 
i odstępstw charakteryzuje Kościół 
w Polsce od przeszło tysiąca lat.

Warto przypomnieć, że chrzest 
Polski, w kolejnych wiekach owo-
cował duchem wolności i tolerancji
– co jest charakterystycznym zna-
mieniem polskiego chrześcijaństwa.
W przeciwieństwie do innych terenów
Europy – nie było tu wojen między
wyznaniami, lecz twórcze ich 
współistnienie. Polska kultura
tworzona była na przestrzeni 
dziejów przez chrześcijan – rzym-
skich katolików, prawosławnych, 

grekokatolików i protestantów 
– ze znacznym udziałem także 
Żydów. W Rzeczypospolitej to nie 
władca decydował jaką wiarę czy 
poglądy mają mieć poddani, lecz 
oni sami, a rolą władcy było strze-
żenie ich praw.

Wielkie znaczenie dla naszej 
Ojczyzny miały obchody millennium
chrztu Polski w 1966 r. Na główne 
uroczystości do Częstochowy Sługa
Boży Ksiądz Prymas Stefan Kardynał
Wyszyński zaprosił papieża –  
bł. Pawła VI. Papież, pragnąc przybyć
na Jasną Górę, polecił nawet przy-
gotować specjalny prezent dla 
tego Sanktuarium – Złotą Różę, 
a mennica watykańska wybiła z tej
okazji specjalny medal z wizerun-
kiem częstochowskiej Madonny. 
Ale komunistyczne władze nie zgo-
dziły się na jego przyjazd. Podczas 
obchodów, w których uczestniczyło
pół miliona wiernych, nieobecnego
papieża przypominał jego portret 
i pusty tron, na którym złożona 
została wiązanka biało-żółtych róż.

Papież Franciszek przybywając
w lipcu tego roku do Krakowa na 
Światowe Dni Młodzieży, uda się 
28 lipca do Częstochowy, gdzie 
odprawi Mszę świętą z okazji 
1050. rocznicy chrztu Polski.

966 – 1966 – 2016

Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. 
Modlimy się dziś o powołania kapłańskie i zakonne. 

Szczególnie z naszej parafii. 
Stawiamy sobie też dziś pytania: Za kim idziemy? Kogo słuchamy? 
Może w książeczce od I Komunii świętej mieliśmy, a może mamy, obrazek,
jak Pan Jezus z laską pasterską w ręce idzie wśród owiec. Albo scenę,
jak maleńka owca zagubiła się i nie może się wydostać z krzaka cierni.
Pasterz przyklęka i delikatnie wyjmuje ją z cierni. A może spotkaliśmy
jeszcze inny obraz – obraz Jezusa Dobrego Pasterza z owcą na ramionach. 

Jezus pragnie prowadzić nas przez życie. Ratować nas. 
I prowadzi nas i ratuje przez kapłanów, z rąk których 
otrzymujemy Chleb z nieba, którzy rozgrzeszają nas…

Panie, daj nam świętych kapłanów!

DOBRY, ŚWIĘTY PASTERZ

opr.
Bartłomiej Paduch


START

opr.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek”.
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Fundacja Małych Stópek ze
Szczecina udostępniła na telefony 
komórkowe oprogramowanie pod 
nazwą „Adoptuj Życie”. Aplikacja ta
pozwala obserwować rozwój – od 
poczęcia do narodzin – dziecka, 
które jest otoczone codzienną 
(przez 9 miesięcy) modlitwą 
Duchowej Adopcji. 

W aplikacji, od 6 tygodnia, co 
tydzień, pojawia się wizerunek 

dziecka w rozwoju prenatalnym. 
Jest to rzeczywiste USG (przedsta-
wione w trochę komiksowy sposób)
– widzimy, jak naprawdę wygląda
dziecko. Można także usłyszeć 
echo bicia serca dzieciątka.

W programie znajduje się także
wszystko, co najważniejsze w Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli:
specjalna modlitwa, rozważanie, 
teksty pomocowe. 

Aplikacja dostępna jest 
pod adresem:

facebook.com/AdoptujZycie.

Dziękujemy Wszystkim, którzy 
4 kwietnia podjęli w naszym kościele
cudowny trud Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Niebo raduje się
Waszymi pełnymi miłości sercami! 
Jeśli wytrwacie w modlitwie do 
4 stycznia 2017 roku, to ponad 
80 dzieci będzie uratowanych! 
Bogu niech będą dzięki! Alleluja! 
Niech Jezus będzie w Was uwielbiony!

opr. eg 

WYJĄTKOWA APLIKACJA 
DLA UCZESTNIKÓW 
„DUCHOWEJ ADOPCJI”

dziecka w rozwoju prenatalnym. 

Ponieważ do rozliczenia się 
z Urzędem Skarbowym zostało 
niespełna dwa tygodnie, gorąco
zachęcamy wszystkich, którzy 
jeszcze tego nie uczynili, aby w 
rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT przekazali 1% podatku na 
potrzeby Caritas Pallotyńskiej 
działającej przy naszej parafii.

Wszyscy płacimy podatki i często
narzekamy, że nasze ciężko zapra-
cowane pieniądze są źle wykorzy-
stywane. 1% podatku (choćby to był
tylko 1 złoty) jest w naszych rękach! 

Możecie Państwo przekazać Wasz 
1 % na ten dobry cel. Uzbiera się
suma, która bardzo konkretnie
pomoże tym, którzy są w potrzebie:
dzieciom z naszej Świetlicy oraz 
seniorom, z którymi pracujemy.
Ofiarowane przez Państwa fundusze
przeznaczymy na: ogrzewanie 
Świetlicy i ciepłe posiłki dla dzieci; 
edukację i spotkania z ciekawymi
ludźmi dla dzieci i seniorów; 
wycieczki do kina i teatru; piel-
grzymki; kolonie i ferie Świetlicy; 
specjalistyczne kursy tematyczne np.
komputerowe lub prozdrowotne.

Każdemu, kto zechce przekazać
1% podatku na Caritas Pallotyńską,
zapewniamy bezpłatną pomoc 
w wypełnieniu całego PIT-u. 

Informację uzyskacie Państwo 
pod numerami telefonów: 

48 366 41 43 oraz   668 275 605 
lub odwiedzając nasze Biuro Caritas

Pallotyńskiej przy 
ul. Młodzianowskiej 124 

(pod kancelarią parafialną).

Ważne jest, aby wypełniając PIT 
podać cel szczegółowy, 

czyli „CARITAS  PALLOTYŃSKA” 
oraz numer KRS: 0000309499.

TWÓJ 1% MOŻE SPRAWIĆ RADOŚĆ!

ks. Artur Wierzbicki SAC

Daj mi Panie serce czyste 
Abym była godna Miłości Twojej
Schowaj mnie na dnie Serca swojego 
Abyśmy byli jedno

Chcę oddychać powietrzem 
Jakim Ty oddychasz
Chcę pić ze źródeł
Z których Ty pijesz Panie

Chcę być rzemykiem u sandałów Twoich
Abym na zawsze była z Tobą związana 

Chcę wędrować z Tobą 
Po wzgórzach Jeruzalem 
Aby usuwać kamienie spod stóp Twoich 
Ażebyś się nie zranił 
I nigdy już więcej nie cierpiał 

Chcę Cię kochać  
Bez zadawania zbędnych pytań.

RZEMYK U SANDAŁÓW

Jadwiga Kulik

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

„Autorytet nie polega na wzbudzaniu strachu,
 lecz na: kompetencji, sprawiedliwości, 

konsekwencji wymagań. 
Wymagania nie wykluczają życzliwości”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH
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1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza jest poświęcona modlitwie 
o powołania kapłańskie i zakonne. Włączmy się całym sercem 
w wołanie Kościoła, aby Pan posłał nowych robotników do swojej winnicy. 
Naszymi modlitwami i ofiarami, które po każdej Mszy świętej zbieramy 
do puszek przed kościołem, wspierajmy nasze Wyższe Seminarium 
Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 

2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1145 kandydaci na ministrantów 
i lektorów zostaną wprowadzeni w posługi.

3. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.

4. W piątek, 22 kwietnia, o godz. 1845 rozpoczną się próby przed I Komunią
świętą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9.

5. W sobotę, 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha – głównego
Patrona Polski. 

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta 
w intencji solenizantów: księdza Marka Kujawskiego SAC, 
ks. Marka Tomulczuka SAC i ks. Mariana Łagoda SAC.

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

17 kwietnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Rudolfa, Klary, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 14. 43-52
PSALM 100, 1-2. 3. 4b-5ab
Ap 7, 9. 14b-17
EWANGELIA: J 10, 27-30

18 kwietnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bogusława, Apoloniusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3; Ps 43 (42), 3. 4
EWANGELIA: J 10, 1-10

19 kwietnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Leona, Tymona, Adolfa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19-26
PSALM: 87, 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7
EWANGELIA: J 10, 22-30

20 kwietnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Czesława, Agnieszki, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM67, 2-3. 4-5. 6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50

21 kwietnia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Bartosza, Anzelma
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 13-25
PSALM 89, 2-3. 21-22. 25 i 27
EWANGELIA: J 13,16-20

22 kwietnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Łukasza, Leona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: J 14, 1-6

23 kwietnia 2016r. – SOBOTA
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

KALENDARZ
LITURGICZNY

DZIECI 
PYTAJĄ?

Żebyśmy mieli 
gdzie spotykać się 

na Mszę świętą.

„Po co jest kościół?”

ZAPROSZENIE 
OD PALLOTYNÓW 

Z LUBLINA 
Pallotyńska wspólnota z Lublina, 

z ul. Bohaterów M. Cassino, 
współorganizuje wydarzenie modlitewne 

pt. „Czas Chwały – eksplozja uzdrowienia”. 
Data: 30 kwietnia 2016 roku (sobota) w godz. 900-2100. 

Miejsce: Arena Ursynów w Warszawie. 
Wystąpią m. in.: Maria Vadia (USA, świecka misjonarka,

założycielka fundacji Chwała Boża) i Armia Dzieci 
(Lublin, wielopokoleniowa wspólnota 

ewangelizacyjno-uwielbieniowa).

Wydarzenie wpisuje się w wysiłki ewangelizacyjne 
i ekumeniczne. Zapraszamy do uczestnictwa!

Szczegóły wydarzenia i procedura rejestracji 
na stronie czaschwaly.pl

księża pallotyni z Lublina


