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Do Jezusa „faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną 
na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w Prawie, aby takie 
kamienować”. Jak zachowa się Jezus? Oskarżyciele z niecier-
pliwością oczekują reakcji Nauczyciela. Czy postąpi zgodnie 
z Prawem, czy przeciw niemu? „Wystawili Go na próbę, aby 
móc Go oskarżyć”. Jezus nie mówi nic. Zaczyna pisać na piasku.
To, co było tam napisane, ma małe znaczenie. Uczestnicy
tego wydarzenia zaczęli nagle odchodzić, bo wykonanie Prawa
zależne było od tego, że „ten z was, który jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Nikt nie rzucił. „I Ja cię
nie potępiam”. Faryzeusze – Prawo, Jezus – miłosierdzie. 
Przebaczenie Chrystusa jest twórcze. Usuwa przeszłość 
i ofiaruje nietkniętą przyszłość. „Odtąd już nie grzesz”. Chryste,
dziękuję Ci za Twoje wielkie miłosierdzie, że Ty nikogo 
nie potępiasz. Spraw, abym ja umiał wybaczać.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„I Ja ciebie nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz”.
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nigdy nie będziemy w stanie sprawić, 

by nauczanie Kościoła było czymś łatwo zrozumiałym i docenianym przez wszystkich. (…) 
Są takie rzeczy, które można zrozumieć i docenić, wychodząc jedynie od przylgnięcia do krzyża”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Bardzo potrzebna jest dojrzałość duchowa i głębsze zrozumienie niedzieli, 

aby nawet w trudnych okolicznościach można ją było przeżywać 
w postawie pełnego posłuszeństwa Duchowi Świętemu”.
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O MALUCHACH
Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania

stale mieli coś do roboty
oswajali sterczące z ławek zdechłe parasole

z zawistnymi łapkami
klękali nad upuszczonym przez babcię futerałam

jak szczypawką
pokazywali różowy język

grzeszników drapali po wąsach sznurowadeł
dziwili się, że ksiądz nosi spodnie

że ktoś zdjął koronkową rękawiczkę
i ubrał tłustą rękę w wodę święconą

liczyli pobożne nogi pań
urządzali konkurs kto podniesie szpilkę za łebek

niuchali co w mszale piszczy
pieniądze na tacę odkładali na lody

tupali na zegar z którego rozchodzą się osią minuty
wspinali się jak czyżyki na sosnach aby zobaczyć

co się dzieje w górze pomiędzy rękawem a kołnierzem
wymawiali jak fonetyk otwarte zdziwione O

kiedy ksiądz zacinał się na ambonie
- ale Jezus brał je z powagą na kolana.

NIEŚMIAŁA RADOŚĆ 
PRZEDWIOŚNIA

To już piękne przedwiośnie
Wprawdzie jeszcze zimne nieco
Ale czuje się, po prostu to widać,
że idzie już NOWE
a to ni mniej ni więcej tylko
wiosna światła w Polsce przedwiośniem zwana
Hale tatrzańskie pod śniegiem
Ale piękne przebiśniegi
przebierają z radością nóżkami
chcąc się wydostać na powierzchnię
One - te wiosenne kwiaty
przebiwszy się przez zlodowaciałą skorupę śniegu
Oddychają z radością (jak po trudnym biegu)
I uśmiechają się do słońca, które lśni już wysoko
A w odpowiedzi na ich uśmiech
delikatnie złotymi promieniami te maleństwa głaszcze...
Otwierając przyjaźnie złote, słoneczne oko.
A oto tam nieco w prawo - rozzłociły się,
zaniebieszczyły i rozbłysły świeżą bielą
przecudowne krokusy!
Kochane kwiaty wiosny.
Kiedy tak lśnią na lekko już zielonej hali
to nawet bardzo smutny człowiek
patrząc na nie, czuje ciepło w sercu
i mimo woli staje się lepszy, radosny
(To przecież wpływ tej miłej wiosny!)
Fala cudownego zapachu tych przemiłych gości
Unosi się w górskim powietrzu
I jest tak wspaniale, ciepło, świeżo, słonecznie, radośnie,
Zimy już nie czuje się prawie wcale
W oczekiwaniu na najpiękniejszą porę - wiosnę!
Och, Dzięki Ci, Dobry Boże,
że wiosnę stworzyłeś
I tyle istot ziemskich tym pięknem uszczęśliwiłeś.
Jesteś Wspaniały! Katarzyna Wilczyńska

KURS „BENIAMIN”
W sobotę, 13 lutego, w naszej parafii odbył się 

Kurs dla dzieci „Beniamin”. Imię Beniamin tłumaczy się
„syn szczęścia” i takie były wszystkie dzieci przez całą 
sobotę. Był to czas wypełniony zabawą, podczas 
której spotkać było można Jezusa. Czas przepełniony 
dziecięcą radością i śmiechem. Czas, kiedy wszyscy 
– na równi dorośli i dzieci – byliśmy dziećmi Boga, 
naszego Tatusia. A oto krótkie świadectwa:

„Tak jak w balonie nie widać powietrza, tak samo nie 
widać Pana Jezusa, ale On jest”. Piotrek, lat 8

„Byłem na Kursie „Beniamin”, na którym rozmawialiśmy
o życiu i działaniu Pana Jezusa, o stworzeniu świata.
Mieliśmy różne zabawy i dużo też śpiewaliśmy. 
A dla mnie najlepsze w tym Kursie było jak pod koniec 
robiliśmy ciuchcię, a maszynistą był Pan Jezus. Dowie-
działem się, że On kocha nas wszystkich tak samo, 
bez względu na to co robimy”. Michał, lat 11

„Najbardziej na Kursie podobało mi się to, że tak 
mocno się modliliśmy”. Antoś, lat 12

„Bardzo mi się podobały różne zabawy na Kursie”.
Amelia, lat 8

„Fajny Kurs. Mógłbym jeszcze raz na nim być. Świetna
zabawa”. ***
„Po Kursie nie poznaję syna!” mama
A relacją Prowadzących Kurs niech będzie wiersz 
ks. Jana Twardowskiego:

„Galilea”

„Wielką moc mają słowa: 
„kocham”, „jestem”, „mogę”, „potrafię””.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

DOBRE 
PRZEDSZKOLE 

Drodzy rodzice dzieci w wieku 2,5 – 5 lat!
Jeśli pragniecie wychowywać dziecko w duchu 
wartości katolickich, jeśli chcecie, by było ono 

nauczane w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa 
 pod okiem profesjonalnej kadry, w tradycyjnej 

atmosferze zgodnej z wartościami chrześcijańskiej 
rodziny, to zapraszamy do „Domku św. Antoniego” 
– przedszkola prowadzonego przez siostry niepokalanki. 

Przedszkole  „Domek św. Antoniego”, 
Radom, ul. Staromiejska 9,  

www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu
Do dnia 12 kwietnia przyjmujemy karty zapisów dzieci. 

  Kartę należy pobrać z kancelarii Przedszkola 
lub ze strony internetowej.

siostry niepokalanki
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N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 

K R Ó LO W E J  A P O S T O ŁÓ W :

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

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO ŻYCIA!
KAŻDE POCZĘTE DZIECKO TAKŻE!

To już najbliższa noc z soboty na niedzielę!
Pojedź do Częstochowy na Jasną Górę i do Doliny Miłosierdzia!

Możesz zapisać się jeszcze tylko dziś i jutro!
Informacje u ks. Marka

PALLOTYŃSKIE CZUWANIE 
(zwłaszcza) MATURZYSTÓW

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NA

Artur Andrzej Misiak /l. 45/
Dorota Pruska /l. 49/

Sławomir Bogusław Sokołowski /l. 57/
Stanisław Tadeusz Winek /l. 60/

Danuta Natalia Chojnacka /l. 71/
Ignacy Marian Szczęsny /l. 72/

Krystyna Chrząszcz /l. 78/
Bogusław Łoboda /l. 80/

Marianna Elżbieta Baran /l. 85/
Jerzy Mróz /l. 85/

Bogumiła Franciszka Kadzińska /l. 86/

Odeszli w lutym do Pana:

Marcel Muc
Mateusz Chochoł

Alicja Nowak
Lena Brzeska

Maja Jaworska
Amelia Musiałek

Sakrament chrztu świętego
w lutym przyjęli:

Zbliża się Dzień Świętości Życia 
(w tym roku wyjątkowo będzie 4 kwietnia 

(w pierwszy dzień po Oktawie Wielkanocy), 
a nie 25 marca (tego dnia jest Wielki Piątek)) 

oraz Narodowy Dzień Życia (24 marca). 

Z tej okazji Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka 
zaprasza na 36. Pielgrzymkę Obrońców Życia na Jasną Górę 

w sobotę, 2 kwietnia. Szczegółowy program pielgrzymki dostępny 
jest pod adresem internetowym: www.pro-life.pl/pielgrzymka.

Zachęcamy także Czytelników „Mojej Parafii” do zapoznania się
ze stroną internetową www.pro-life.pl, aby uświadomić sobie, 

jak bolesną sprawą świata jest brak ochrony przez prawo dzieci 
poczętych; jak wiele czyni się w laboratoriach i klinikach świata, 

by niszczyć ludzkie życie.

Oprócz inicjatyw dla obrony życia, 
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka niesie również 

pomoc dla matek samotnie wychowujących dzieci 
oraz dla rodzin wielodzietnych. 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

K R S  P O L S K I E G O  S T O WA R Z Y S Z E N I A 
O B R O Ń C Ó W  Ż Y C I A  C Z Ł O W I E K A : 

0 0 0 0 1 4 0 4 3 7

WYMYŚLIŁAM SOBIE
Myśli moje są pełne Ciebie Panie
Przeto niestraszne mi są noce bezsenne
I samotność mniej doskwiera 
Uwielbiam być w takim stanie

Wymyśliłam sobie, że szkarłatem 
Wymoszczę miejsce w sercu moim 
I ustawię tam tron dla Ciebie Panie
Z podnóżkiem pod stopy
A koronę uplotę Ci nie z ciernia głożyny
[Taką żołnierze Piłata dla Ciebie uwili]  
Lecz z paciorków różańca 
I uklęknę [jak Maria] przy Tobie Panie
[A Marta niech strawę szykuje] 

A Ty opowiadać mi będziesz 
Jak boso po jeziorze chodziłeś 
Jak wodę w wino zamieniłeś na weselu w Kanie
I tak długo i cierpliwie opowiadać mi będziesz
Zdarzenia z życia swojego 
Aż wreszcie zrozumiem DLACZEGO 
 
Dlaczego życie swoje oddałeś  
[w imię miłości bliźniego]

A na koniec spotkania przypomnisz mi 
Że mam KOCHAĆ I PRZEBACZAĆ
Aż do końca moich dni

Wymyśliłam to sobie?
Jadwiga Kulik
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1. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę Wspólnota Oazowa sprzedaje przed kościołem
palmy. Dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych
rekolekcji dla dzieci i młodzieży. 

2. Msza święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej 
i ich rodziców – dzisiaj o godz. 1530.

3. Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11” – dzisiaj o godz. 1800. Po Mszy 
świętej spotkanie w kawiarence.

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i Nowenną do św. Józefa dziś o godz. 1715. 

5. Nowenna do św. Józefa będzie w tym tygodniu codziennie o godz. 1745.
W środę i piątek – Nowenna po Mszy świętej wieczornej.

6. Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych – jutro 
o godz. 830. Rozpoczęcie modlitwą różańcową i możliwością spowiedzi. 
O godz. 900 – Msza święta i Adoracja. Po Nabożeństwie spotkanie 
Klubu Seniora Caritas Pallotyńskiej.

7. Zapraszamy na Mszę świętą w intencji Ojczyzny – w środę o godz. 1800.

8. W najbliższy piątek po Mszach świętych porannych odwiedzimy chorych
z Komunią świętą. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
Nie pozwólmy, by najważniejsze Święta naszej wiary ktoś przeżywał 
bez spowiedzi i Komunii świętej.

9. W piątek Droga krzyżowa o godz. 730, 1720 i – ulicami naszego osiedla 
– bezpośrednio po wieczornej Mszy świętej (rozpoczęcie przed kaplicą 
Świętej Rodziny). Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 1645.

10. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej dla kandydatów 
do bierzmowania o godz. 1530. Msza święta dla nich i dla ich rodziców 
– w najbliższy piątek o godz. 1900.

11. W najbliższą sobotę obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
i nasz parafialny Odpust. Msze święte o godz.: 630, 800, 930 i – z udziałem 
kapłanów naszego dekanatu – o godz. 1800. Słowo Boże tego dnia 
wygłosi ks. Artur Stępień SAC, prefekt alumnów seminarium w Ołtarzewie.

12. Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa – w sobotę o godz. 1200

sprzed kościoła. Planowany powrót – ok. godz. 2100.

13. Zapraszamy młodzież na Pallotyńskie Czuwanie (zwłaszcza) Maturzystów
w Częstochowie. Odbędzie się ono w nocy z soboty na niedzielę. 
Wyjazd w sobotę o godz. 1100; powrót w niedzielę o godz. 600. Koszt: 30 zł.
Zapisy do jutra w zakrystii i kancelarii parafialnej.

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

13 marca 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ernesta, Krystyny, Bożeny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 43, 16-21
PSALM 126, 1-2ab. 2cd i 4. 5-6
Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 8, 1-11

14 marca 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leona, Matyldy, Michała
LITURGIA SŁOWA: Dn 13, 41-62
PSALM 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: J 8, 12-20

15 marca 2016r. – WTOREK
Imieniny: Longina, Ludwiki, Klemensa
LITURGIA SŁOWA: Lb 21, 4-9
PSALM: 102, 2-3. 16-18. 19-21
EWANGELIA: J 8, 21-30

16 marca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Izabeli, Oktawii, Hilarego
LITURGIA SŁOWA: Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: J 8, 31-42

17 marca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Zbigniewa, Patryka, Gertrudy
LITURGIA SŁOWA: Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59

18 marca 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Edwarda, Anzelma, Cyryla
LITURGIA SŁOWA: Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2a-3. 4-6a. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42

19 marca 2016r. – SOBOTA
Św. Józefa, Oblubieńca NMP
Imieniny: Bogdana, Marka, Józefa
LITURGIA SŁOWA
2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
Rz 4, 13. 16-18. 22
EWANGELIA: Mt 1, 16. 18-21. 24a

KALENDARZ
LITURGICZNY

14. Za tydzień Niedziela Palmowa. Mszę św. o godz. 1145 rozpoczniemy przed kościołem poświęceniem palm.
Msza św. o godz. 1300 rozpocznie się na tyłach kościoła, przy Świetlicy Caritas. Tam odbędzie się poświęcenie
palm, a następnie wyruszymy w uroczystej procesji do świątyni.

15. W Niedzielę Palmową wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów będą przed kościołem rozprowadzać
ozdoby wielkanocne oraz zbierać ofiary do puszek na rzecz osób nieuleczalnie chorych i osieroconych dzieci.
Hospicjum składa z całego serca serdeczne Bóg zapłać wszystkim Darczyńcom życząc im wielu łask Bożych.

16. Od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które w Święta Wielkanocne przyjmą sakrament
chrztu świętego. Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego oraz zaświad-
czenia rodziców chrzestnych, z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego.

17. Caritas Pallotyńska zwraca się z prośbą o wsparcie zbiórki sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z dużym
zapotrzebowaniem swoich podopiecznych. Przyjmiemy wózki inwalidzkie, kule, balkoniki ułatwiające 
chodzenie  itp. Podarowany sprzęt prosimy dostarczać do Biura Caritas lub Świetlicy w godzinach urzędowania.
Szczegółowe informacje u ks. Artura. Za okazaną nam pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.


