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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto wierzy we Mnie, nawet jeśli by umarł będzie żył.”

V N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

E WA N G E L I A :  J  1 1 ,  1 - 4 5

Jezus jest głęboko poruszony śmiercią swego przyjaciela 
Łazarza, cierpieniem jego sióstr i znajomych. Na Martę 
i Marię, siostry Łazarza, spadł krzyż choroby i śmierci 
brata. Wróćmy do stwierdzenia z poprzedniej niedzieli.
 Niewidomy, dziś Łazarz, posłużył „aby się na nim objawiły 
sprawy Boże.” „„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” Wtedy zmarły 
wyszedł!” Cierpienie zamieniło się w szczęście. Jezus 
przeprowadził Martę i Marię przez cierpienie, które nie jest 
nieszczęściem, ale próbą wiary. „Kto wierzy we Mnie, nawet 
jeśli by umarł, będzie żył.” Pytanie skierowane do Marty, 
jest kierowane do nas. „Czy wierzysz w to?” Odpowiedzi 
musimy udzielić sobie sami. Czy wyznając „Credo”, „wierzę 
w ciała zmartwychwstanie”, wyznaję to świadomie, 
przekonany o prawdzie tych słów? „A jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także nasza wiara...” (1 Kor 15, 14). Pogłębię swą wiarę 
w zmartwychwstanie ciała czytając artykuł 11 pierwszej 
części Katechizmu Kościoła Katolickiego. Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nieoceniony dar wiary możemy utracić.”

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 11 KWIETNIA

DLA DOROSŁYCH
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY 
  /ulicami os. Ustronie, początek

 przy kaplicy Świętej Rodziny/ 
O GODZ. 1830

DLA DZIECI
O GODZ. 1645

  /ulicami os. Ustronie, 
 przy kaplicy Świętej

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NASMÓWI DO NAS

„Starość jawi się jako „czas pomyślny”. 
Zgodnie z Bożym zamysłem wobec każdego 
człowieka jest to okres, w którym wszystko 
współdziała ku temu, aby mógł on 
jak najlepiej pojąć sens życia i zdobyć 
„mądrość serca”.” 
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Współczesne problemy społeczne, 
typu: bezrobocie, niepewna przy-
szłość ekonomiczna rodziny czy 
fatalne warunki mieszkaniowe – 
wydaje się, tak oczywiste dla prze-
ciętnego człowieka, nie pozostają 
bez oddźwięku w świecie dzieci, 
których w Polsce rodzi się przecież 
coraz mniej. Jaki zatem wpływ na 
najmłodsze pokolenie wywierają 
frustracja i depresja wynikające 
z trudności ekonomicznych zatro-
skanych rodziców? Jaką pustkę 
emocjonalną rodzi bezustanna 
nieobecność w domu i ciągły brak 
czasu tych, „szczęśliwców”, którym 
po długich staraniach wreszcie udaje 
się opuścić szeregi bezrobotnych? 

Niestety, owa smutna rzeczywistość 
nie pozostaje bez negatywnego 
wpływu na rozwój zarówno emocjo-
nalny, intelektualny jak i społeczny 
dziecka. Zjawisko agresji wśród 
dzieci i młodzieży, pomimo iż 
w dzisiejszych czasach bardziej 
nagłaśniane niż kiedykolwiek 
w przeszłości, paradoksalnie gwał-
townie narasta. Coraz większa ilość 
dzieci wychowuje się w rodzinach 
rozbitych, a efekty problemów 
społecznych, odbijają się na dziecku 
w postaci stresu i niezrozumiałych 
dla niego samego frustracji, mających 
swe źródło w chronicznym nieza-
spakajaniu podstawowych potrzeb. 
Nawet jeśli rodzina funkcjonuje 
prawidłowo, to i tak dziecko w 
dalszym ciągu nie przestaje być 
narażone na doświadczanie agresji 
czy braku akceptacji, chociażby 
w szkole ze strony rówieśników 
bądź starszych kolegów. 

Do najczęstszych form przemocy, 
spotykanych pośród uczniów 
zaliczają się zachowania typu: 
agresja słowna, znęcanie się 

fizyczne silniejszych nad słabszymi, 
zachowania wyrażające pogardę 
względem młodszych, mniej 
lubianych czy uboższych dzieci. 
Nierzadko konflikty rozpoczęte w 
szkole, przenoszą się poza jej obręb, 
gdzie w miejscach pozbawionych 
kontroli osób dorosłych dochodzi 
do eskalacji wzajemnej nienawiści. 
W efekcie mamy szantaże, wyłu-
dzenia, bójki albo dotkliwe pobicia. 
W ten sposób, spirala nienawiści 
„nakręca się”, a doświadczone zło 
nie ulega zapomnieniu, zataczając 
coraz szersze kręgi. 

Stąd, tak ważna rola placówek 
przeznaczonych dla dzieci, w których 
mogłyby znaleźć bezpieczeństwo, 
pomoc oraz akceptację. 

Owe cechy miejsca przyjaznego 
dziecku spełnia nasza Świetlica 
Caritas Pallotyńska, miesząca się 
z tyłu naszego kościoła, za kawia-
renką parafialną. Tam codziennie 
w dni powszednie od godziny 1200 
do godziny 1700 prowadzone są 
zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Spotkania realizowane w Świetlicy 
obejmują cztery podstawowe 
rodzaje oddziaływań. Są to: 

1. Działania edukacyjne – oferujące 
pomoc w odrabianiu lekcji, uczest-
nictwo w grach i zabawach świe-
tlicowych rozwijających logiczne 
myślenie, zajęcia muzyczne, 
plastyczne, lub informatyczne.

2. Działania profilaktyczne
z elementami socjoterapii – zajęcia 
z zakresu profilaktyki uzależnień 
od alkoholu, narkotyków i nikotyny. 
Ćwiczymy się w sztuce asertywności, 
by przyswoić niełatwą umiejęt-
ność odmawiania. Wykonujemy 
ćwiczenia poszerzające samoświa-
domość i empatię wychowanków, 

stosujemy techniki rozładowywania 
stresu oraz uczymy sposobów 
rozwiązywania konfliktów bez 
używania agresji i przemocy.

3. Działania wychowawcze – wiążą 
się one z nauką zasad zachowania 
w różnych sytuacjach. Aktywizujemy 
uczestników zajęć do udziału w 
konkursach i zawodach, których 
celem jest wyrabianie nawyku 
aktywnego spędzania czasu wolnego, 
a przede wszystkim nauka współ-
działania w grupie. Możliwość 
udziału w różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych, pozwala na roz-
wijanie u wychowanków ducha 
wolontariatu. Ponadto organizujemy 
imprezy okolicznościowe, kiero-
wane zarówno do wychowanków 
jak i ich rodziców, mające na celu 
wspieranie i pogłębianie więzi 
rodzinnych.

4. Działania opiekuńcze i współ-
praca z rodzicami uczestników 
zajęć. Prowadzimy rozmowy indy-
widualne z osobami, które znalazły 
się w trudnej sytuacji życiowej 
i potrzebują wsparcia. Organizujemy 
zajęcia grupowe dla rodziców, 
mające na celu przyswajanie 
właściwego modelu wychowania.

Nasza Świetlica Caritas Pallotyńska 
zapewnia systematycznie ciepłe 
posiłki. 

Dzięki licznym atrakcjom typu: 
wspólne wyjścia, wycieczki, kolonie, 
półkolonie czy zimowiska, dzieci 
mają szansę wyjść poza obręb 
miejsca zamieszkania. Doświad-
czają kontaktu z przyrodą, poznają 
ciekawych ludzi, miejsca kultury, 
ucząc się jednocześnie przestrze-
gania zasad funkcjonowania 
w miejscach publicznych. 

NASZE MIEJSCE BEZPIECZEŃSTWA, POMOCY I AKCEPTACJI

ciąg dalszy na stronie 3

„Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak Ty, 
ma silne poczucie własnej godności.”

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

O GODZ. 1700

GORZKIE ŻALE GORZKIE ŻALE 
TYLKO DLA DOROSŁYCH

MODLITWA DZIECKA
„Boże, dziękuję Ci, że mogę jeść, pić i oddychać.”



Moja Parafia | 3 

Wychowawca Świetlicy 
Caritas Pallotyńska 

mgr Aneta Kozłowska

Oczekiwania dzieci wymagają od nas ciągłej konse-
kwencji w przestrzeganiu wspólnie ustanowionych 
reguł i zasad, ale przede wszystkim wychowankowie 
potrzebują bliskości, poczucia akceptacji i życzliwości ze 
strony dorosłych. W rzeczywistości, wszystkie dzieci, 
niezależnie od różnic charakterologicznych, czy różnic 
związanych z deficytami, posiadają jedną wspólną, 
cechę – mianowicie potrzebują stałego kontaktu 
z odpowiedzialnym, życzliwym i godnym zaufania 
oraz dającym poczucie bezpieczeństwa i akceptacji 
dorosłym. W zamian za poświęcony czas i „dobre 
serce” odpłacają we właściwy tylko dzieciom, 
spontaniczny i szczery sposób, który sprawia, 

że w jednej chwili zapominamy o poniesionych 
trudach wychowawczych. 

Praca w Świetlicy bywa trudna. Ciągła potrzeba 
wychowanków, polegająca na konieczności odreago-
wywania stresów i napięć wyniesionych ze szkoły, 
z domu czy z podwórka, nierzadko wywołuje problemy 
zmuszające wychowawców do bezustannych inter-
wencji. Wychowankowie oczekują sprawiedliwego 
traktowania. Każdy z nich uważa, że jego problem 
jest najważniejszy i pragnie być wysłuchany. 

„Świetlica podoba mi się dlatego, że jest bardzo przytulna 
i bezpieczna. Nigdy się tu nie nudzimy. Chodzimy do 
kina i Hula Parku. Każdego roku organizowany jest 
Festyn Rodzinny. Bierzemy udział w przedstawieniach, 
na które zapraszani są nasi rodzice. Chyba każdy lubi 
komputery i wszyscy tutaj wysilają swój mózg, żeby 
pokonać trudne zadania edukacyjne. Zawsze są jakieś 
zabawy. Mamy też różne spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Panie wychowawczynie są miłe i opiekuńcze. Każdy 
dla siebie jest jak rodzina.” 

Kuba, lat 13 

„W Świetlicy są panie najlepsze na świecie. Mają na 
imię: pani Asia, Aneta i Karolina. Uczą nas dobrego za-
chowania, tego by się nie wywyższać i nikogo nie 
wyśmiewać. Każdy może tu przyjść. Jest grupa maluchów, 
grupa młodsza i starsza. Kiedy się pokłócimy, to 
staramy się wspólnie rozwiązać nasze problemy. Jest 
tu wiele atrakcji. Świetlica organizuje nam kolonie, 
półkolonie i zimowiska. Wyjeżdżamy wtedy w góry i 
nad morze. Często jeździmy w różne ciekawe miejsca, 
np. do ZOO. Byliśmy w Muzeum Wsi Radomskiej, 
w Wiosce Indiańskiej i w Muzeum Kopernika. Nasza 
Świetlica jest po prostu super.” 

Damian, lat 13 

„W Świetlicy mamy ciepłe i pożywne obiady. Zawsze 
modlimy się przed posiłkiem. Panie dają nam też płat-
ki z mlekiem, kanapki, tosty i jogurty. Wszyscy się
szanujemy, choć czasem są kłótnie. Zawsze używamy 
słowa „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Panie organizują 
nam zawody i konkursy z nagrodami. Uczą, że nie 
ważne jest ciągłe wygrywanie tylko dobra zabawa. 
Dużo rysujemy, malujemy farbami, a nawet wymyślamy 
cekinowe świąteczne ozdoby. Kiedy jest ciepło wycho-
dzimy na dwór i gramy w piłkę. Gdyby nie było 
Świetlicy, mogłyby z nas wyrosnąć rozpuszczone 
dzieciaki i moglibyśmy zrobić coś bardzo złego. Dzięki 
Świetlicy zmieniliśmy się na lepsze.” 

Patrycja, lat 13 i Wiktoria, lat 11 

„W naszej Świetlicy małe dzieci bawią się zabawkami 
i rysują, a starsze mogą odrabiać lekcje. Robimy też 
różne dekoracje i prace plastyczne. Są tu komputery, 
na których piszemy i gramy. Ale nie tylko. Gramy też 
w różne gry planszowe, rozwiązujemy krzyżówki, 
organizujemy zawody sportowe, razem się bawimy 
i jeździmy na wycieczki. Dostajemy też różne potrzebne 
nam artykuły szkolne. Panie pomagają rozwiązywać 
nasze problemy. Zawsze mają dla nas czas, żeby 
porozmawiać. Uczą nas kultury i przestrzegania zasad. 
Bardzo lubię, kiedy wszyscy razem wychodzimy do 
kina i do Hula Parku.”                                      Martyna, lat 13

A U NAS W ŚWIETLICY...

Drogi Czytelniku!

W bardzo prosty sposób możesz pomóc naszej Świetlicy 
Caritas Pallotyńska. I to nawet bez ofiarowywania jej 

dodatkowych pieniędzy. 

Otóż każdy z nas płaci podatki i każdy z nas, poświęcając 
tylko chwilę uwagi, może zdecydować na co zostanie 
przeznaczony 1% naszego podatku. Nawet jeśli będzie 
to 1 złoty – dla naszej Świetlicy jest on bardzo cenny.

Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji innym 
osobom – znajomym, dalszej rodzinie. Do dzisiejszego 
numeru Gazetki dołączamy specjalną kolorową kartkę 

o 1%. Ufamy, że przyda się!

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

Każdemu, kto zechce przekazać 1% 
na Świetlicę Caritas Pallotyńską – zapewniamy 
bezpłatną pomoc w wypełnieniu całego PIT’u. 

Informacja pod numerem telefonu: 668 275 605.

B A R D Z O  P R Z Y D AT N A  U L O T K A

ks. Artur
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D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y,  D R O D Z Y  PA R A F I A N I E !
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

6 kwietnia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Katarzyna, Wilhelm
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 12-14
PSALM 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
Rz 8, 8-11
EWANGELIA: J 11, 1-45

7 kwietnia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Donata, Rufin
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41-62
PSALM 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: J 8, 1-11

8 kwietnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Dionizy, January, Julia
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4-9
PSALM 102, 2-3. 16-18. 19-21
EWANGELIA: J 8, 21-30

9 kwietnia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Marceli, Maria
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: J 8, 31-42

10 kwietnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Michał, Małgorzata
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59

11 kwietnia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Marek, Filip
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2a-3. 4-6a. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42

12 kwietnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Irena, Julianna
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 21-28
PSALM Jr 31, 10. 11-12ab. 13
EWANGELIA: J 11, 45-57

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę przed naszym kościołem młodzież sprzedaje 
palmy. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie 
wakacyjnych rekolekcji oazowych dzieci i młodzieży naszej parafii. 

2. Kolejne spotkanie „kursu przedmałżeńskiego” dziś o godz. 1400.

3. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego Nabożeństwa 
przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.

5. Od jutra do środy w kaplicy Świętej Rodziny będą trwały rekolekcje 
dla Wspólnot dla Intronizacji NSPJ oraz czcicieli Serca Jezusowego. 
Spotkania rozpoczynać się będą o godz. 1900.

6. Od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które w Święta 
Wielkanocne przyjmą sakrament chrztu świętego. Wymagane 
dokumenty to: akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia 
dla rodziców chrzestnych, z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić 
posługę chrzestnego.

7. W czwartek, 10 kwietnia, o godz. 1830 w kaplicy Świętej Rodziny 
odbędzie się zebranie rodziców dzieci z III klas Szkoły Podstawowej 
nr 9, w związku z Rocznicą I Komunii świętej.

8. W piątek, 11 kwietnia, po Mszach świętych porannych udamy się 
do chorych. Chorych można jeszcze zgłaszać w kancelarii parafialnej.

9. W piątek Droga krzyżowa: 
dla dorosłych – o godz. 730 i 1730; dla młodzieży – o godz. 1830, ulicami 
naszego osiedla (zbiórka przed kaplicą Świętej Rodziny); 
dla dzieci – o godz. 1645.

10. W sobotę, 12 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza święta i Nabożeństwo.

11. W sobotę o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny Adoracja Najświętszego 
Sakramentu dla młodzieży.

12. Także w sobotę, 12 kwietnia, 
po Mszy świętej wieczornej, 
w kawiarence odbędzie się 
spotkanie dla Pielgrzymów 
wyjeżdżających na kanonizację 
bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII 
do Rzymu.

NUMER KRS HOSPICJUM 

KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6


