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    Tomasza nie ma wśród uczniów, którym ukazuje się
Pan. Tomasz w to nie wierzy. Tomasz po ośmiu dniach 
od tego wydarzenia jest ze wszystkimi. Jezus wszedł, 
stanął w środku i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Wyobraźmy
sobie minę Tomasza. W pierwszej części dzisiejszej
Ewangelii czytamy o ustanowieniu sakramentu pokuty.
Druga część podaje piękne i pocieszające słowa Jezusa:
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Łącz-
nikiem obu części jest Tomasz. Nie wierzy – refleksja 
po słowach: „unieś tutaj swój palec” – wyznanie wiary:
„Pan mój i Bóg mój”. Przestał szukać Jezusa. Odnalazł,
spotkał się z Jezusem Miłosiernym. Brak wiary to grzech.
Jezus zna ten stan człowieka. Tomasz korzysta z sakra-
mentu pokuty w słowach swego Mistrza: „I przestań być
niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Czy my też czasami

nie jesteśmy spóźnialskimi jak Tomasz? Czy musimy zobaczyć, aby uwierzyć? Wiara musi opierać się na pełnym
zaufaniu słowom Jezusa. Jak zobaczę, to będę wiedział, a nie wierzył. A przecież „błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli”. Panie! Pomóż mojej wierze, ożyw mą nadzieję i rozpal moją miłość.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Nr.: 1099
3/04/2016

N IEDZIEL A MIŁOSIER DZI A BOŻEG O

Adam Żak

E W A N G E L I A :  J  2 0 ,  19 - 3 1

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Zagadnienie początków świata i człowieka jest przedmiotem licznych poszukiwań naukowych, 

które wspaniale wzbogaciły naszą wiedzę o wieku i wymiarach wszechświata, 
o powstawaniu form żywych, o pierwszym pojawieniu się człowieka. 

Odkrycia te skłaniają nas do coraz głębszego podziwu dla wielkości Stwórcy”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia”.
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Minął rok, jak w naszej Gazetce
ukazał się artykuł-relacja ze szcze-
gólnej łaski Pana w moim życiu, 
jakim było odwiedzenie Jerozolimy
i Betlejem. Bazylikę Grobu Pańskiego
w Jeruzalem wybudowano dokładnie
na skale, w miejscu gdzie został 
ukrzyżowany i pogrzebany nasz 
Pan Jezus Chrystus. 

W Bazylice, tuż przy wejściu, po
prawej stronie, strome schody 
wiodą na Golgotę. Pokonuje się je 
z trudem. Wchodzi się do kaplicy 
podzielonej na dwie części: kato-
lickiej kaplicy Przybicia do Krzyża
oraz należącej do wspólnoty 
greckiej kaplicy Śmierci na Krzyżu. 
W kaplicy Śmierci na Krzyżu pod 
ołtarzem znajduje się otwór wykuty
w skale, w której osadzony był 
krzyż z konającym Jezusem. Do 
tego otworu pielgrzymi wkładają
ręce. Pod palcami wyczuwa się 

chłód i potęgę Skały. W takim mo-
mencie świat przestaje istnieć. 
W TYM miejscu nie ma czasu na 
jakiekolwiek rozważania. Między-
narodowy tłum pogania. Refleksje 
przychodzą później.

Na wschodnim zboczu kalwaryj-
skiego pagórka, blisko murów 
miasta, znajdował się ogród Józefa
z Arymatei, a w nim cmentarz 
żydowski. Właściciel ogrodu (Józef) 
miał tam swój nowy grobowiec 
wykuty w skale. „Tam, z powodu 
żydowskiego dnia Przygotowania, 
bo grobowiec był blisko, złożyli 
martwe ciało Jezusa” (J 19, 42). 

To TUTAJ, wewnątrz jerozolimskiej
Bazyliki, znajduje się TEN grób. To 
TUTAJ świat się kończy i zaczyna.

Przed wejściem do Bożego Grobu,
na stojących po bokach kamien-
nych ławach, umieszczono 6 bardzo
dużych lichtarzy oraz 6 nieco 
mniejszych. Prawo własności tych 
lichtarzy jest podzielone między 
katolików, Greków i Ormian. We 
wnętrzu grobowca znajdują się 
dwa pomieszczenia: pierwsze o 
wymiarach 3,3 m na 2,9 m zwane 
Kaplicą Anioła. Nazwa jest odnie-
sieniem do postaci Anioła, który 
objawił się kobietom podążającym 
z wonnościami do grobu Jezusa. 
Na środku pomieszczenia ustawiony
jest miniaturowy ołtarz, który 
według tradycji został wykonany 
z kamienia stanowiącego zamknięcie
grobu Jezusa. Drugie pomiesz-
czenie jest miejscem złożenia ciała 
Chrystusa. Jest to komora grobowa 
2 m na 2 m z marmurową płytą
– ołtarzem o długości 210 cm. 
Stare przekazy z XVI wieku rela-
cjonują, że pod płytą znajduje się 
wnęka z czasów Konstantyna, pod 
nią kolejna płyta i dopiero właściwa
komora grobowa. To TUTAJ w TYM
miejscu rozegrały się najważniejsze
wydarzenia Nowego Testamentu. 
Właśnie w TYM miejscu było złożone
martwe ciało Jezusa. To TUTAJ 
powstał z martwych. TUTAJ pozo-
stawił płótna, którymi był owinięty 
i opaskę z głowy oddzielnie złożoną.
To TUTAJ zaczyna się prawdziwe 
życie...

opr.  
Jadwiga Kulik

A JEGO GRÓB JEST PUSTY

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

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, 
która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa,

człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu
- proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, 

które duchowo adoptowałem, 
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. 

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, 
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, 

które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen. 

MODLITWA 
DUCHOWEJ ADOPCJI

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6



Moja Parafia | 3 

W roku Miłosierdzia, trwającym
od 8 grudnia 2015 do 20 listopada
2016 nie sposób nie mówić o  Miłości
(pisanej przez wielkie „M”) świad-
czonej tym, którzy potrzebują 
wsparcia zarówno duchowego jak 
i materialnego.  

O działalności dobroczynnej 
czytamy już w Dziejach Apostolskich.
Ta forma posługi w Kościele kato-
lickim — obok głoszenia słowa 
i sprawowania sakramentów — 
była zawsze obecna, aczkolwiek 
realizowano ją  na różne sposoby.

Wokół nas tyle dobra się dzieje.
Zobaczysz je, tylko szerzej otwórz 
oczy i wyłącz telewizor. 

Chciałabym zwrócić Państwa 
uwagę na działalność Caritas Pallo-
tyńskiej w naszej parafialnej wspól-
nocie. Caritas – to charytatywna 
organizacja chrześcijańska działająca
zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Misją Caritas Pallotyńskiej jest 
otoczenie opieką i wsparciem ludzi
ubogich, potrzebujących, starszych
a w szczególności dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. 

W NASZEJ Caritas prowadzone są
akcje i programy mające na celu 
poprawienie sytuacji socjalno-
bytowej, kulturalnej i społecznej 
osób z różnych środowisk. Rozda-
wana jest żywność, paczki świąteczne
(pamiętasz choinkę przystrojoną 
w karteczki z informacją o dziecku 
potrzebującym pomocy), odzież, 
sprzęt rehabilitacyjny, wyprawki 
szkolne. Prowadzona jest świetlica 
dla dzieci (znajduje się na tyłach 
naszego kościoła), gdzie w dni 
powszednie od godz. 1200 do 1700 
prowadzone są zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. NASZA Caritas zapewnia
pomoc psychologiczną i duchową, 
a także pomoc osobom dotkniętym

nałogami – alkoholizmem, narko-
manią, hazardem, itp.

Nie sposób wymienić wszystkich
sytuacji, w jakich możesz uzyskać 
pomoc w NASZEJ Caritas. Jestem 
zaskoczona ogromem działalności,
raz jeszcze powtórzę, NASZEJ Caritas.

Caritas, to MIŁOŚĆ oparta na 
braterstwie, mająca na celu wspie-
ranie i akceptację wszystkich 
potrzebujących. Caritas, to ludzie 
dobrej woli zatrudnieni NA ETACIE 
U PANA BOGA. Przyłączmy się 
do Nich.

„Przestańmy nareszcie kręcić się
wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu
pomocy innym”. „Włącz się w spo-
łeczną pomoc bliźnim. Otwórz się 
ku ubogim i chorym. Użyczaj ze 
swego”. To słowa Sługi Bożego 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Biurze Caritas 

Pallotyńskiej oraz 
pod numerami telefonów: 

48 366 41 43 lub 668 275 605.

opr.  Jadwiga Kulik

NA ETACIE U PANA BOGA

O, Dobry Jezu,
Podaj mi ręce
O, Dobry Jezu,
podaj swe dłonie!
Wprowadź do Nieba,
gdy przyjdzie Koniec
Chcę Cię zobaczyć
Pragnę Cię ujrzeć
w całej Twej Krasie

Przy Twej pomocy
To zrobić da się!
Tu, na tej Ziemi
żyję samotnie,
Tu na tej Ziemi
żyję w udręce,
Choć mam Przyjaciół
To oni często
nie rozumieją
moich problemów.
Wszak mają swoje...

Bywa tak, że 
z moich - często się śmieją,
Mówiąc po prostu:
W garść się weź,
Problemy znikną!
No i cześć!
Tylko sam Jezus
mnie rozumie.

On patrzeć z uwagą
i współczuciem umie!
Kocha mnie,
jak każdego człowieka
Codziennie na moją 
modlitwę czeka.

Chciałby powiedzieć:
„W modlitwie
szczerej i gorącej
W takiej modlitwie
tkwi wielka moc

Módl się z ufnością
i w dzień
i w noc!
Ja Ci pomogę
Bo słuchać umiem
I Twoje smutki
Zawsze zrozumiem
Oddaj się, dziecko
Mojej Miłości
Zobaczysz w Twej duszy
natychmiast spokój zagości!”
Wierzę więc memu Jezusowi

On - może wszystko
On - może wiele
Jezus - mym Ojcem 
i Przyjacielem!

ODDANIE SIĘ JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU

Katarzyna Wilczyńska
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1. Dzisiaj można dostąpić łaski odpustu zupełnego, jeśli z sercem całkowicie
wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
choćby powszedniego, pomodlimy się w świątyni do Jezusa Miłosiernego.
Pamiętajmy też o modlitwie w intencjach papieża Franciszka.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. O godz. 1700 w kaplicy 
Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego 
Różańca, a o godz. 1720 w kościele Nabożeństwo o Miłosierdzia Bożego.

3. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z racji 
Wielkiego Piątku na 4 kwietnia. Msze święte o godz. 630, 800, 930 i 1800.
 Po Mszy świętej wieczornej będzie można podjąć Duchową Adopcję 
Dziecka Poczętego. Jest to również I poniedziałek miesiąca. 
Wypominki roczne o godz. 1720 oraz Msza święta za zmarłych.

4. We wtorek, 5 kwietnia, po Mszy św. wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny
odbędzie się zebranie rodziców, których synowie przygotowują się 
do wprowadzenia w posługę ministranta. Wprowadzenie w posługę 
będzie w Niedzielę Dobrego Pasterza, 17 kwietnia, o godz. 1145.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Zapraszamy na 
Nabożeństwo o święte powołania kapłańskie i zakonne o godz. 1720.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta 
dla dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię świętą oraz dla ich rodziców.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.

8. Caritas Pallotyńska zwraca się z prośbą o: wózki inwalidzkie, kule, 
balkoniki ułatwiające chodzenie czy inny specjalistyczny sprzęt, 
tak bardzo potrzebny dla ludzi w podeszłym wieku. Wielu podopiecznych
Caritas Pallotyńskiej prozaicznie nie stać, aby mieć to, co jest im niezbędne
do życia. Jeśli ktoś ma w domu taki sprzęt i może go ofiarować 
potrzebującym – prosimy o kontakt z biurem Caritas Pallotyńskiej 
(pod kancelarią parafialną) lub świetlicą (na tyłach kościoła). Wszelkie 
informacje u ks. Artura – tel. 668 275 605 – oraz na stronie 
www.caritas-pallotyni.pl.

9. 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.

10. Serdecznie dziękujemy Wspólnocie Domowego Kościoła za troskę 
o krzyż stojący na skrzyżowaniu ulic Młodzianowskiej i Jana Pawła II. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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3 kwietnia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jakuba, Renaty, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 12-16
PSALM 118, 1 i 4. 13-14. 22 i 24
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
EWANGELIA: J 20, 19-31

4 kwietnia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Benedykta, Izydora, Wacława
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 11
Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

5 kwietnia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Ireny, Wincentego, Julianny
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 4, 32-37
PSALM: 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7-15

6 kwietnia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Celestyny, Katarzyny, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 16-21

7 kwietnia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Hermana, Donaty, Rufina
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

8 kwietnia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Dionizego, Januarego, Julii
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 5, 34-42
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

9 kwietnia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Dymitra, Marcelego, Marii
LITURGIA SŁOWA
Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2. 4-5. 18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„W przykazaniach kościelnych należy przestrzegać umiaru, 

aby życie wiernych nie stało się zbyt uciążliwe 
oraz aby nie przemienić naszej religii w niewolę”.

DZIECI 
PYTAJĄ

Około 30-33. 

„Ile lat miał Jezus, 
gdy zmartwychwstał?”

?


