
Moja Para�a | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1149
19/03/2017

EWANGELIA:  J  4,  5-42

Woda jest źródłem życia. Beż niej nie można żyć. Samarytanka
przychodzi do studni, aby zaczerpnąć wody. Spotyka tam Żyda,
który prosi ją: „Daj Mi się napić”. „Jakże Ty, Żyd, możesz prosić
mnie... o wodę?” Przecież Żydzi traktowali Samarytan jak 
nieczystych pogan. Kim jest Żyd? „Gdybyś znała dar Boży, a także
wiedziała, kim jest Ten, co prosi cię o łyk wody, to byś Go prosiła,
a On dałby ci wody żywej”. Cóż to za żywa woda? Co ona daje, 
czemu służy? Żyd - Jezus wyjaśnia: „woda, którą mu dam, 
stanie się w nim ob�tym źródłem na życie wieczne”. To źródło
nigdy się nie wyczerpie. Tej wody bardzo potrzebujemy. Podą-
żając w upale życia do nieba, musimy korzystać z oferty Jezusa,
aby nie zniszczyło nas pragnienie. On pragnie naszej miłości, 
która może być nasycona i osiągnąć pełnię tylko dzięki tej 
„wodzie”, którą otrzymujemy od Jezusa. Panie, daj mi Twojej 
wody, abym już więcej nie odczuwał(a) pragnienia.

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg dopuszcza zło, szanując wolność swego stworzenia, 

i w sposób tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro”.

„Woda, którą mu dam, 
stanie się ob�tym źródłem na życie wieczne”. 

3 .  N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

„Dziś łatwo odrzuca się etykę oraz Boga. Zwykle na etykę spogląda się z pewną kpiarską pogardą.
Uważa się ją za przynoszącą odwrotny skutek, zbyt ludzką, ponieważ relatywizuje pieniądz i władzę.

Postrzega się ją jako zagrożenie, ponieważ potępia manipulację i degradację osoby”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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„Nie znam tego Człowieka”  - 
krótkie zdanie, a jak wielki tragizm 
wyraża. To była z pewnością najgorsza
chwila w życiu Piotra. Strach, kłam-
stwo, rozpacz. Jednak… Miłość
zajrzała mu w oczy i jednym spoj-
rzeniem skruszyła kamień w duszy. 
I przypomniała wszystko, co wcześniej
poznawał zmysłami, rozumem, a 
przede wszystkim sercem. Dlaczego
Piotr po zdradzie gorzko zapłakał? 
Bo uświadomił sobie wielki fałsz
i krzywdę swoich słów. Znajomość 
Mistrza przemieniła serce ucznia 
na tyle, że zapierając się Go czuł, jak
przez to zapiera się samego siebie…

Wielki Post jest czasem, w którym
uczymy się życia, rozważając takie
właśnie sceny, jak opisany wyżej
obraz z dziedzińca rezydencji 
najwyższego kapłana. Patrząc na 
płaczącego Piotra, spróbujmy zadać
dziś sobie kilka pytań: W jaki sposób
kogoś się poznaje? Co to w ogóle
oznacza? Kiedy mam prawo o kimś
powiedzieć: „Znam tego człowieka”? 

Nasze postrzeganie rzeczywistości,
szczególnie w odniesieniu do drugiej
osoby, można porównać do drabiny,
której pierwszym szczeblem jest to,
co się widzi, słyszy, dotyka. Dość
łatwo jest odkryć czyjś ulubiony kolor,
sport, danie, film… Piotr chodził 

z Jezusem przez trzy lata i z pew-
nością potra�ł powiedzieć, jaką
potrawę Mistrz lubi albo gdzie 
odpoczywa po ciężkim dniu. Przypa-
trywał się uzdrowieniom, słuchał 
przypowieści, rozdawał chleb podczas
rozmnożenia. Chłonął wszystkimi 
zmysłami, ucząc się, kim jest ów 
Człowiek, który z każdym dniem 
coraz bardziej go fascynował. Gdyby
jednak Piotr zatrzymał się na tym 
poziomie poznania, mógłby wygrać
quiz dotyczący znajomości Jezusa, 
jednak chwila z dziedzińca nie 
byłaby dla niego aż tak istotna.

Jaki jest wiec kolejny szczebel 
w „drabinie”? To czas, gdy zaczy-
nasz rozumieć... Kiedy widzisz świat 
drugiej osoby i domyślasz się, jak 
przeżywa radości albo problemy, 
potra�sz wytłumaczyć przyczyny
smutku lub nawet umiesz w trudnych
chwilach doradzić. Dostrzegasz cechy,
zachowania, czasem mógłbyś także
przewidzieć reakcje. Podobnie jak
Piotr, który zdawał sobie sprawę
z autentyczności słów Jezusa;
wiedział, jak wielką rolę ma Jego 
misja na ziemi i potra�ł przyznać,
że On jest zapowiadanym przez 
wieki Mesjaszem. Można powie-
dzieć: prawdziwy znawca tematu, 
w dużym już stopniu rozumiejący 

„świat Mistrza”…
Jednak „drabina” ma jeszcze 

jeden szczebel. To właśnie on wywołał
łzy po kłamstwie Apostoła. To on 
wzbudził w sercu wielki ból i żal. 
Bo jest taki stopień poznania kogoś,
który powoduje, że sprawy drugiej 
osoby stają jakby Twoimi, a budo-
wanie relacji przemienia także Ciebie.
Wtedy, w swoistym dialogu serc, 
zbliżasz się do prawdy o człowieku,
czasem poznając ją nawet lepiej 
niż on sam. Wchodzisz w tajemnicę,
której nie oglądasz już w charakterze
jednego z gapiów albo kinowego
widza, ale bierzesz w niej udział jako
żywy uczestnik wydarzeń. Taka forma
znajomości może być nazywana 
zażyłością. Piotr na dziedzińcu, po 
spojrzeniu w oczy Jezusa, nie tylko
wiedział, co Mistrz poczuł, ale współ-
odczuwał razem z Nim. Nie tylko 
zauważył ból na twarzy Chrystusa,
ale przeżywał ten ból razem z Nim.
Trzeba mieć odwagę i wielkie 
zaufanie, by poznać kogoś w taki 
sposób. Jednak tylko relacja na 
poziomie serc może sprawić praw-
dziwą bliskość, której nie będzie 
w stanie zniszczyć ani czas, ani 
odległość, ani grzech, ani nawet 
śmierć. Wtedy życiem, wśród zakrętów
i zawirowań, szczerze wypowiada
się słowa: „Ty wiesz, że Cię kocham”.

ZNAJOMOŚĆ NA POZIOMIE SERC 

ms

W najbliższą sobotę, 25 marca,
po Mszy św. o godz. 1800, będziemy
mogli w naszej para�i już po raz
kolejny przyjąć to przepiękne dzieło
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja jest modlitwą 
w intencji dziecka zagrożonego 
zabiciem w łonie matki. Modlitwa 
trwa 9 miesięcy i polega na codzien-
nym odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. 
Zaczynamy modlić się 25 marca, 
a kończymy w Boże Narodzenie 
25 grudnia, kiedy to nasze dzieciątko

przyjdzie na świat z maleńkim 
Jezusem. Osoba decydująca się na 
Adopcję Duchową nie wie, jakiej 
narodowości i płci jest dziecko. 
Jego imię zna tylko Bóg. Do modlitwy
za poczęte dziecko można dołą-
czyć dowolnie wybrane dodatkowe
postanowienia. Mogą to być np.: 
częsta spowiedź i Komunia święta,
Adoracja Najświętszego Sakramentu,
czytanie Biblii, post.  

Duchową Adopcję może podjąć
każdy: osoby świeckie, duchowne, 
konsekrowane, mężczyźni, kobiety,
ludzie w każdym wieku, również 
będący w związkach niesakramen-
talnych. Po prostu każdy może się 

modlić w intencji życia. Można 
decydować się na nią wiele razy – 
ale za każdym razem Adopcja dotyczy
tylko jednego dziecka – pod warun-
kiem wypełnienia poprzednich 
zobowiązań. Przy każdej nowej 
Duchowej Adopcji, trzeba ponownie
złożyć przyrzeczenie. Jeśli w jakimś 
dniu zapomnimy odmówić modlitwę
– nie jest to grzechem, gdyż jest 
nim tylko świadome i dobrowolne 
zlekceważenie składanego Bogu 
przyrzeczenia. Przerwa, która trwa
dłuższy czas (miesiąc), przerywa 
Duchową Adopcję. Należy wtedy
ponowić przyrzeczenie i starać się 
je dotrzymać. 

OBROŃ ŻYCIE

Ciąg dalszy na 3 stronie -->

„Nigdy nawet nie sugeruj dziecku, że jesteś doskonały/a i nieomylny/a. 
Dziecko przeżywa bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzi, że taki/taka nie jesteś”. 

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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1.  Od kogo bierze początek zbawienie?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Ile dni Jezus pozostał u Samarytan?

Odpowiedź: .............................................................................

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

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

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECIW wypadku krótszej przerwy należy Duchową 
Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę 
o opuszczone dni.

A oto tekst codziennej modlitwy:
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 adoptowałe/a/m, 
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. 

Przyjdźmy i uratujmy niejedno dziecko!!! 
Niech Pan Jezus prowadzi Was w tej decyzji 
i umacnia, a „wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go
miłują, współdziała we wszystkim dla ich 
dobra” (Rz 8, 28). Ewa Gawor

Odeszli w lutym do Pana:
Zbigniew Stanisław Piwowarczyk /l. 58/

Teresa Niedbała /l. 67/
Elżbieta Jadwiga Staniszewska /l. 68/

Marian Łukawski /l. 70/
Danuta Helena Górska /l. 72/

Sławomir Witold Trojacki /l. 74/
Zo�a Zajączkowska /l. 76/
Maria Zaczkowska /l. 79/

Halina Stanisława Grzybek /l. 82/
Helena Cieplińska /l. 83/
Krystyna Kowalska /l. 84/

Irena Stanisława Fauzer /l. 86/
Jan Wojtala /l. 86/
Zo�a Ciosek /l. 88/

Daniela Pyziak /l. 92/
Tadeusz Chmielewski /l. 97/

Sakrament chrztu świętego 
w lutym przyjęli:

Adam Kowalski
Filip Kowalski

Nadia Mędrek
Aleksandra Julia Krzosek

Sakrament małżeństwa 
w lutym przyjęli:

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Sens starotestamentowego nakazu świętowania dnia Pańskiego zostaje odzyskany, 

ubogacony i w pełni ukazany w chwale, która jaśnieje na obliczu Chrystusa zmartwychwstałego.
Od „szabatu” przechodzimy do „pierwszego dnia po szabacie”, 

od siódmego dnia do „dnia pierwszego”: dies Domini staje się dies Christi!”

Marta Janina Pyszczek 
i Patryk Sebastian Latosek

BĄDŹ UWIELBIONY, PANIE, 
ZA MISJE ŚWIĘTE AD 2017.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

19 marca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bogdana, Marka, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 17, 3-7
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
2. czytanie: Rz 5, 1-2. 5-8
EWANGELIA: J 4, 5-42

20 marca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anatola, Aleksandry, Klaudii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM 19, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Rz 4, 13. 16-18. 22

21 marca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Mikołaja, Lubomira, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM 19, 2-3. 4-5. 27 i 29
EWANGELIA: Rz 4, 13. 16-18. 22

22 marca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusława, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 25. 34-43
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

23 marca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Zbysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

24 marca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Marka, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34

25 marca 2017r. – SOBOTA
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Marii, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 11
2. czytanie: Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

1. Dziś kończymy Misje Święte w naszej para�i. Po Mszy świętej o godz. 1300

udamy się na modlitwę przed krzyż misyjny. 
2. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 1400 w kancelarii para�alnej.
3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu

o godz. 1715.
4. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w wielkopostną niedzielę, 

dlatego Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
Opiekuna Pana Jezusa, Kościół święty będzie obchodził w poniedziałek,
20 marca. Jest to nasz odpust para�alny. Msze święte jutro o godz.: 630,
800, 930 i 1800. Przypominamy, że w środy po wieczornej Mszy świętej 
modlimy się do Patrona naszej para�i podczas Nabożeństwa.

5. Od środy, 22 marca, rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne 
dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Plan rekolekcji jest umieszczony
w gablotach para�alnych i w szkołach.

6. W piątek Droga krzyżowa: 
* dla dorosłych o godz. 730 i 1720; 
* dla dzieci o godz. 1645; 
* dla młodzieży, w kaplicy Świętej Rodziny, o godz. 1900.

7. W sobotę, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Msze święte w naszym kościele o godz.: 630, 800, 930 i 1800. Uroczystość tę 
obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte 
od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania 
i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga, nie ma nad nim władzy.
Po Mszy świętej wieczornej, będzie można podjąć Duchową Adopcję 
dziecka poczętego.

8. W przyszłą niedzielę, 26 marca, o godz. 1530, zostanie odprawiona 
Msza święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św.
i ich rodziców.

9. Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w Pallotyńskim Czuwaniu 
Młodych na Jasnej Górze. Rozpocznie się ono w sobotę, 8 kwietnia, 
a zakończy 9 kwietnia. Wyjazd sprzed kaplicy Świętej Rodziny 8 kwietnia
o godz. 1000; powrót w niedzielę, 9 kwietnia, o godz. 600. Koszt: 30 zł.
Zapisy w zakrystii i kancelarii para�alnej. Zapraszamy szczególnie 
maturzystów.

10. W naszej księgarni są do nabycia rozważania Drogi krzyżowej, Gorzkie żale,
rozważania Męki Pańskiej, pytania i modlitwy do rachunku sumienia,
a także płyta „Wiecznego” dla młodzieży z hip-hopową muzyką 
chrześcijańską. Zachęcamy również do nabywania Pism Świętych 
– w księgarni są różne wydania i formaty Biblii.

N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 
K R Ó L O W E J  A P O S T O Ł Ó 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 LOT Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA


