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      Słowa dzisiejszej Ewangelii są bardzo dobrze zrozumiałe przez górali, 
pasterzy owiec. Stoi mi przed oczyma scena wyprowadzania owiec na hale. 
Jak one idą posłusznie za swoim przewodnikiem i jak on zna je wszystkie. 
Podobne relacje zachodzą między nami a Jezusem, który przedstawia się,
jako prawdziwy i jedyny Pasterz. O sobie mówi, że zna swoje owce, każdą 
z osobna. My, owce, w Jego oczach jesteśmy absolutem, a nie maleńką częścią
całości. Słowo „znać” wskazuje na zażyłość pod znakiem miłości. Jezus precyzuje
jednak, co to znaczy być Jego owcami: „słuchają mego głosu i idą za Mną”.
Słuchanie głosu zakłada wzajemną więź przynależności. To przekłada się
na „pójść za”, czyli przylgnąć do Pasterza, jednak nie słowami, ale postępowa-
niem i całym życiem. Podjąć zobowiązania z Nim i dla Niego. „Moje owce są Mi
posłuszne”. Posłuszeństwo naszemu Pasterzowi polega na świadomym
poddaniu się Jego woli, zrozumieniu, że jedyną drogą do zbawienia jest Jezus.
Tylko On może mi dać życie wieczne. Z Nim jestem bezpieczny i chcę podążać
za Nim. Nieposłuszna owca nie jest Jezusa i nie podąża za Nim. Ale dobry 

Pasterz zajmuje się i nią. „I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te trzeba Mi przyprowadzić i słuchać 
będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10,16). Dobry Pasterzu! Pozwól mi być dobrą 
owcą słuchającą Ciebie i podążającą za Tobą. Adam Żak
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„Moje owce są Mi posłuszne. 
Ja je znam, a one podążają za Mną”.

W tym roku maj przyszedł zaraz 
po Świętach Wielkanocnych i Niedzieli
Miłosierdzia.

U progu miesiąca przywitał nas
dostojny Gospodarz, święty Józef.
Zaprasza, kierując ku Gospodyni
– Najświętszej Maryi Pannie.

Ona jest wszędzie. Jej wizerunki 
w naszych: domach, kościołach, 
kaplicach, kapliczkach i – rozsianych
po całej Ojczyźnie, jak na łąkach
stokrotki, przy strumykach kaczeńce,
obok dróg maki – sanktuariach.
Wita się ze wszystkimi, dla każdego
ma stale czas, by: wysłuchać, 
pocieszyć, wziąć w opiekę.

Oddani Jej w pełni, czy to św. Jan
Paweł II, czy Prymas Tysiąclecia Sługa
Boży Stefan Kardynał Wyszyński, są 
najlepszymi przykładami godnych 
Jej wielbicieli.

My też, w maju szczególnie, stajemy
się dziećmi Matki Matek.  Kierując się
szczególnymi miejscami kultu NMP,
można z Nią nieść krzyż – od Kró-
lowej Polskiego Morza w Swarzewie,
Matki Bożej Piaseczyńskiej (koło
Tczewa), Jasnogórskiej, Pajęczańskiej
z Pajęczna, Ludźmierskiej Królowej 
Podhala, aż po Jaworzyńską Królową
Tatr (pionowa belka krzyża) i od
Cierpliwie Słuchajściewej z Rokitna,
Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski,
Matki Bożej Hodyszewskiej, po Kró-

lową Rodzin z Juchnowca (pozioma
belka krzyża); przeżywać swe zwy-
cięstwa – literę V tworzą np. sanktuaria
Matki Bożej Fatimskiej w: Szczecinie,
Ełku i Zakopanem; wędrować górskimi
szlakami – od Królowej Bieszczad z
Ustrzyk Dolnych, Płaczącą w Dębowcu,
aż po Przyczynę Naszej Radości „Marię
Śnieżną” z Iglicznej i Wambierzycką.

Wśród niezliczonych wizerunków
NMP, wielu z nas ma „najbardziej
swój”, najbliższy. Taki, co pełen jest
tajemnic naszych wzlotów i upadków.

Mój, NMP Matki Wrzosowa, gdy
tylko  go przywołam, za każdym razem
przypomina mi Jej skuteczną pomoc
i, niestety, moje niezbyt  „perfekcyjne”
podziękowanie.

MAJ - MIESIĄC MATKI

Michał Jakaczyński
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W naszej para�i ponad 200 osób
przygotowywało się w tym roku do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Kandydaci uczestniczyli w comie-
sięcznych spotkaniach w małych
kilkunastoosobowych grupach. Cztery
spośród piętnastu grup poprowadzili
członkowie Wspólnoty „Galilea”.

Animatorzy starali się przekonać
młodych ludzi, że każdy z nich jest 
kochany przez Boga bez względu
na to jak się czują, jak żyją, a nawet
bez względu na to, co o Bogu myślą.
Na Jego miłość nie trzeba zasługiwać.
Wielu przyznawało, że nie odczu-
wają miłości Bożej na co dzień, bo
wokół nas i w nas jest wiele grzechu,
ale usłyszeli, że jedyną szansą wy-
dostania spod mocy zła jest Jezus, 
który oddał za nas życie.

Podczas wielkopostnych rekolekcji, 
pt. „O Bogu bez ściemy” była okazja
zdecydować, czy chcemy zaprosić 
Jezusa do swojego życia. Pantomimy, 
drama, �lm i świadectwa sprawiły, 
że młodzież słuchała z zaciekawie-
niem, a wielu chętnie wypowiadało
się do mikrofonu. 

Pierwszy dzień rekolekcji w zaska-
kujący i zabawny sposób przypominał
jaka jest Boża miłość. Drugi dzień był
bardzo poważny, ponieważ świą-

tynia stała się na ten czas miejscem
rozprawy sądowej. Sugestywna drama
i wypowiedzi uczestników, z których
niektórzy uznali oskarżonego win-
nym zarzucanych mu przestępstw, 
a inni gotowi byli go uniewinnić 
budziła wiele emocji. Nikt nie spo-
dziewał się jaką rolę odegra w tym 
procesie Jezus, który wkroczył w
ostatniej chwili, ratując oskarżonego.
Trzeci dzień rekolekcji zamykała 
Msza św., podczas której można było
zaprosić Jezusa do swojego życia. 
Był to bardzo poruszający moment.
Ogromna większość kandydatów do
bierzmowania głośno odczytała przy
ołtarzu deklarację przyjęcia Jezusa.

Mamy nadzieję, że Boże ziarno 
zasiane podczas rekolekcji i comie-
sięcznych spotkań, w każdym z tych
młodych serc w jakiś sposób zakiełkuje.
7 maja 2019 roku towarzyszyliśmy 
młodym w przyjęciu sakramentu 
bierzmowania.

Program rekolekcji „O Bogu bez
ściemy” powstał we Wspólnocie
„Galilea”. Prowadziliśmy je już wcze-
śniej dla uczniów 6 radomskich szkół
średnich. Dziękujemy naszym  przy-
jaciołom spoza Galilei, którzy chętnie
wzięli udział w przeprowadzeniu 
rekolekcji.

A oto świadectwa Bierzmowanych 
7 maja 2019 roku: 

„Spotkania w małych grupach dały mi
inne spojrzenie na świat, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów, odpo-
wiedzi na nurtujące pytania oraz 
całkiem dużo wiedzy”.

„Dzięki spotkaniom otworzyłam się
na Pana Jezusa i zaczęłam traktować
Go poważnie”.

„Bardzo się cieszę, że wyrwałam się
z domu i tutaj przyszłam, bo dało mi
to naprawdę dużo ciepła, pozytywnej
energii i innego myślenia o życiu”.

„Na rekolekcjach zobaczyłam w innej
formie, co to jest naprawdę miłość”.

„Rekolekcje dały mi dużo radości, 
innego spojrzenia na świat, naukę 
o życiu, świecie i Bogu. Przyjemnie 
było słuchać i oglądać przygoto-
wane katechezy”.

„Dzięki rekolekcjom poważnie 
pomyślałem o niektórych sprawach”.

„Zrozumiałam, że to ja wybieram, 
czy chcę przyjąć Boga do serca 
i że to jest moja decyzja”.

O BOGU BEZ ŚCIEMY 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jeśli ludzie nie znajdą w Kościele duchowości, która ich uzdrowi, wyzwoli, 

napełni życiem i pokojem i która jednocześnie wezwie ich do solidarnej komunii 
i misyjnej płodności, zostaną w końcu oszukani przez propozycje, 

które nie humanizują i nie przynoszą chwały Bogu”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek, przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, 

do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może za niego dać”.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przyjdź, powierz się Matce… Przyjdź, o�aruj się Jej…

Nabożeństwa majowe w naszym kościele
w dni powszednie – o godz. 1730

w niedziele – o godz. 1720

Agnieszka Dąbrowska
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KONKURS DLA DZIECI

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń 

Zaczynając od litery „Ś”, przeskakuj o tę samą liczbę pól 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odczytaj hasło, 

a następnie wpisz je w linijki w środku.
Losowanie nagród za tydzień.

Imię i nazwisko: .....................................................................................................................

Szkoła i klasa: .........................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................
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Maj. Dla wielu najpiękniejszy
miesiąc w roku. Poświęcony Maryi, 
Matce Najświętszej. A w nim jedno
z najważniejszych i najpiękniejszych
wydarzeń w życiu religijnym czło-
wieka – Pierwsza Komunia święta. 
Dobre przygotowanie się i przeżycie
Pierwszej Komunii świętej zapro-
centuje w dalszym życiu każdego
dziecka.

Jeszcze dziś, po wielu latach, 
wracając wspomnieniami do swojej
Pierwszej Komunii świętej, przypo-
minam sobie wielkie szczęście, które
czułam, gdy po raz pierwszy przyj-
mowałam Pana Jezusa do swojego
serca. Było to piękne i niezapomniane
przeżycie. 

Dobre przygotowanie się dzieci 
i rodziców do tej Uroczystości jest 

szansą na umocnienie i pogłębienie
przyjaźni z Bogiem. Odnowienie 
i utwierdzenie życia zgodnie 
z zasadami Ewangelii.

Pierwsza Komunia święta jest 
wielkim doświadczeniem duchowym
dla dzieci, ale również dla rodziców
i całych rodzin.

Dzieci często stresują się sakra-
mentem pokuty i wyznaniem grze-
chów (to pamiętam ze swojego
dzieciństwa i odczuć mojej córki). 
Przeżywają przygotowania, próby 
i czekają z wielką niecierpliwością 
na wyjątkowy niedzielny poranek. 
Chcą odkryć nieznane dotychczas 
zjednoczenie z Panem Jezusem 
w Eucharystii. Do nas, rodziców, 
zwracają się z pytaniami i wątpliwo-
ściami. Dlatego musimy rozmawiać

w naszych domach o Bogu, o Jego
miłości i wyjaśniać, jak ważne jest
karmienie się Ciałem Chrystusa.
Własnym przykładem pokazywać 
jak ważna jest niedzielna Eucharystia
i modlitwa. Ważnym zadaniem nas, 
rodziców, jest pokazanie dziecku,
że Bóg kocha bezwarunkowo i nie-
odwołalnie. W Eucharystii daje nam
siebie, abyśmy mieli siłę iść za Nim. 
Poprowadźmy nasze dzieci prostą 
drogą do Pana.

„Jedynym szczęściem, jakie mamy
na ziemi, jest kochać Boga i wiedzieć,
że On nas kocha”  

(św. Jan Maria Vianney).

Od tych chwil Pierwszej Komunii
świętej zależy, czy nasze dziecko
zafascynuje się miłością Boga 
i Eucharystią na całe życie.

FASCYNUJĄCA EUCHARYSTIA 

mz

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI 

O NIEDZIELI

„Rozszerzenie zestawu 
czytań biblijnych 

w niedziele 
i dni świąteczne 
zostało ułożone 

w takim porządku, 
aby coraz bardziej 

podsycać w wiernych 
głód słuchania 
słów Pańskich, 

które pod przewodnic-
twem Ducha Świętego 

niech prowadzą lud 
nowego przymierza 

ku doskonałej 
jedności Kościoła”.
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1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich 
ze Szkoły Podstawowej nr 23 przyjmą I Komunię świętą. 
Do środy, o godz. 1800, dzieci będą przeżywały swój Biały Tydzień.

2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730. W najbliższy piątek 
Nabożeństwo majowe podczas uroczystości fatimskich.

3. Jutro Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza św. i Adoracja. 

4. W piątek, 17 maja, pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie 
dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji i różaniec o godz. 1720,
następnie o godz. 1800 Msza święta i procesja fatimska, podczas której 
zaśpiewamy Litanię loretańską. 

5. W przyszłą niedzielę, 19 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930 
dzieci z klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały 
Uroczystość Rocznicy I Komunii świętej.

6. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej para�i kleryków 
z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Będzie to dzień 
modlitwy i wsparcia dla powołanych do służby Bożej.

12 maja 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Joanny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 14. 43-52
PSALM 100, 2-3. 4-5
2. czytanie: Ap 7, 9. 14b-17
EWANGELIA: J 10, 27-30

13 maja 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Roberta, Glorii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3
EWANGELIA: J 10, 1-10

14 maja 2019r. – WTOREK
Imieniny: Macieja, Dobiesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

15 maja 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Izydora, Zo�i
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM 67, 2-3. 4-5. 6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50

16 maja 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Małgorzaty, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 12, 10-12a
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 17, 20-26

17 maja 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Weroniki, Sławomira
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-7. 8-9. 10-12a
EWANGELIA: J 14, 1-6

18 maja 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Alicji, Eryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: J 14, 7-14

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ APOSTOŁEM 
W dniach 28-30 kwietnia odbyły się

w naszej para�i Filmowe Rekolekcje
Ewangelizacyjne. Prowadził  je i złożył
swoje świadectwo wiary pan Benon
Wylęgała – członek Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego, mąż i ojciec,
założyciel Filmowego Ruchu Ewan-
gelizacyjnego z Bielska-Białej.

Jezus głosił Królestwo Boże w przy-
powieściach, w obrazach. Obecne
czasy, to również doba obrazu.
Film wydaje się więc być dobrym 
narzędziem przygotowującym ludzi
do przyjęcia orędzia Ewangelii. 
Z takiego założenia wychodzi Filmowy
Ruch Ewangelizacyjny. Dziełu FRE 
pobłogosławili księża biskupi.

Temat rekolekcji brzmiał: Eucha-
rystia - Boże Miłosierdzie - Niepokalana
Maryja. Odbyły się projekcje trzech
niezwykle poruszających �lmów:
1. „Ja Jestem”.  Po projekcji �lmu
każdy z nas miał wspaniałą możliwość
dotknięcia Chrystusa w monstrancji.
Modlitwa, wzruszenie, łzy...
2. „Ufam Tobie”. Po projekcji 
modlitwa zawierzenia się Jezusowi 
Miłosiernemu.
3. „13. Dzień – Fatima”. Po projekcji 

Akt Oddania się Matce Bożej.

Każda projekcja była połączona 
ze świadectwem życia pana Benona
i zaproszeniem do modlitwy. Zapra-
szał tak przekonująco, z taką ekspresją,
w sposób niesamowicie obrazowy, 
że Jego świadectwo wiary i miłości 
do Boga i do Niepokalanie Poczętej
mogłyby posłużyć za kanwę �lmu 
pod tytułem „Niewolnik Maryi”, 
jak sam siebie nazwał.

Drodzy Para�anie! Cieszmy się, 
że mieszkamy w para�i prowadzonej
przez księży pallotynów i że całymi 
garściami możemy czerpać z ducha
św. Wincentego Pallottiego. A jego 
najpiękniejszym dziełem jest Zjed-
noczenie Apostolstwa Katolickiego
(ZAK) . Istotą ZAK jest to, aby służyć 
Bogu i ludziom wszystkimi darami, 
charyzmatami, które otrzymaliśmy 
od Pana. Każdy z nas musi zapytać
siebie, co najlepiej lubi robić, co kocha
robić, co jest moją pasją? A potem: 
pokaż w takim razie, jak to robisz 
i czy możesz tego nauczyć innych?

Każdy z nas może być Apostołem.

Jadwiga Kulik

Maj... 
dla 

Matki 
Bożej


