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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Jezus, mimo zamkniętych drzwi, przychodzi na spotkanie z uczniami. 
„Pokój wam”. „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone”. Ustanawia sakrament pokuty, miłosierdzia. Kościół 
otrzymał władzę nad grzechem dla dobra ludzkich sumień. W tym momencie
nie było Tomasza, który stwierdził, że „jeśli nie ujrzę... nie uwierzę”. Po ośmiu
dniach, niewierny i uparty Tomasz jest razem z uczniami. Przychodzi Jezus 
i zwraca się do niego: „zobacz moje ręce, podnieś też swoją  rękę i włóż 
w mój bok. I przestań być niedowiarkiem”. A może ta niewiara spowodowana
była grzechem? „Pan mój i Bóg mój”. Już działa miłosierdzie Boże. Jaka jest
nasza wiara? Czy też musimy ujrzeć, aby uwierzyć? Jeżeli chcemy być
szczęśliwymi, musimy uwierzyć, a oczyma duszy widzieć Jezusa w taber-
nakulum i na ołtarzu w czasie Przeistoczenia. Miłosierny Boże! Wzmocnij 
naszą wiarę, „abyśmy wierząc, mieli życie wieczne w imię Jezusa”.

„Szczęśliwi ci, 
którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.

Adam Żak

DROGA
 I PRAWDA,

 I 
ZYCIEM”

„JA 
JESTEM

JEZUS

,

.

,

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nr: 1205
8/04/2018

EWANGELIA:  J  20,  19-31

W piątek swoje imieniny będzie obchodził
ks. Przemysław Brodowski SAC.

Życzymy Mu, by codziennie miał otwarte serce
na moc Ducha Świętego;

by uważnie słuchał, do czego wzywa go Pan;
by ze szczęściem w sercu i radością

sprawował święte sakramenty.
Niech Matka Boża prowadzi Cię 
po wszystkich drogach tej ziemi,

abyś doskonale wypełnił wolę Boga.

ŻYCZEN IA
Życzymy Mu, by codziennie miał otwarte serceŻyczymy Mu, by codziennie miał otwarte serce

ŻYCZEN IAŻYCZEN IA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg sam stworzył świat widzialny w całej jego wspaniałości, różnorodności i porządku”.
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Dar życia jest jednym z największych darów Boga
dla ludzi. Duchowa Adopcja jest zaproszeniem do współ-
pracy z Bogiem w obronie życia. Dlatego zachęcamy 
drogich Czytelników naszej Gazetki i wszystkich ludzi 
dobrej woli, aby kolejny (lub pierwszy) raz podjąć to 
piękne dzieło miłości.

Duchowa Adopcja dziecka poczętego, którego życie
jest zagrożone, jest odpowiedzią na wezwanie Matki
Bożej, która w Fatimie prosiła, byśmy zadośćczynili za 
popełniane grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.

Duchowa Adopcja jest codzienną modlitwą (krótka
modlitwa w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedna
dziesiątka różańca), która trwa przez dziewięć miesięcy.
Można także dobrowolnie podjąć dodatkowe posta-
nowienia, np. litania, post, przyjmowanie Komunii świętej. 

Dzieło Duchowej Adopcji może podjąć każdy. Bez
względu na wiek (dzieci pod opieką rodzica).

Duchowa Adopcja obejmuje tylko jedno dziecko,
znane tylko Panu Bogu. Może tak Bóg pokieruje naszym
życiem, że będzie nam kiedyś dane to dziecko poznać. 

Duchowa Adopcja rozpoczyna się od momentu
przyrzeczenia, które składamy w sposób uroczysty w
kościele lub indywidualnie. Przyrzeczenie najlepiej
złożyć w święto Matki Bożej wybrane w dowolnym
okresie roku liturgicznego.

Zapomnienie o modlitwie w danym dniu nie przekreśla
ważności Dzieła. Jeżeli to dotyczy paru dni, to o tyle 
dni dłużej będziemy się modlić. Dopiero dłuższy okres 
braku modlitwy przerywa Duchową Adopcję. 

Duchowa Adopcja uczy systematycznej codziennej
modlitwy, pogłębia naszą jedność z Panem Bogiem,
jest trwaniem przy Nim. Nie należy obawiać się tego 

trudu, bo owoce jego będziemy mogli oglądać w niebie
poznając dziecko, jego imię i jego rodziców.

W tym roku w naszej Wspólnocie para�alnej po raz
kolejny złożymy uroczyste przyrzeczenia podjęcia Dzieła
Duchowej Adopcji. Będzie to jutro – w poniedziałek,
9 kwietnia 2018 roku – w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, po Mszach świętych o godz. 930 i 1800. 
W zeszłym roku nasi Para�anie duchowo zaadoptowali
ponad 90 poczętych dzieci.

Wszystkim z całego serca dziękujemy i zachęcamy 
wszystkich do współpracy z Panem Bogiem w obronie
życia poczętego.

Zapraszamy również do pobrania aplikacji na telefon
(ze strony www.powerbank4life.com), która każdego 
dnia będzie nam przypominała o modlitwie i pokazy-
wała jak rozwija się „nasza” zaadoptowana pociecha. 

JUŻ JEST PLAN DZIAŁANIA DO 9 STYCZNIA 2019 ROKU

eg

Polecamy też stronę Fundacji Małych Stópek 
www.dlazycia.info

wała jak rozwija się „nasza” zaadoptowana pociecha. 

Aplikacja zawiera:

Tekst codziennej modlitwy

rozważanie różańcowe (280 rozważań 
– na każdy dzień Duchowej Adopcji)

świadectwo tygodnia (40 świadectw)

rozwój dziecka z tygodnia na tydzień 
(zdjęcie dziecka i opis zdarzeń w jego życiu)

Ponadto w menu bocznym:
informacje o Duchowej Adopcji

tekst przyrzeczenia

ustawienie daty rozpoczęcia Duchowej Adopcji

ustawienie godziny przypomnienia o modlitwie

zmianę języka tekstów (docelowo 10 języków)

„Aby we właściwy sposób głosić i przeżywać żywą obecność Zmartwychwstałego pośród wierzących, 
uczniowie Chrystusa nie mogą poprzestawać na modlitwie indywidualnej 

ani wspominać Jego śmierci i zmartwychwstania tylko w swoim wnętrzu, w skrytości serca. 
Wszyscy bowiem, którzy otrzymali łaskę chrztu, zostali zbawieni nie tylko jako pojedyncze osoby, 

ale jako członki Mistycznego Ciała, włączone do społeczności Ludu Bożego. 
Ważne jest zatem, by gromadząc się wyrażali w pełni tożsamość Kościoła jako „ekklesía” - zgromadzenia 

zwołanego przez zmartwychwstałego Pana, który oddał życie w o�erze, 
„by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 52)”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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KONKURS DLA DZIECI
Ułóż w odpowiedniej kolejności słowa fragmentu 

sekwencji wielkanocnej. Losowanie nagród za tydzień.

Konkurs przygotował Rafał Ząbecki

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

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

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

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

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

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

„Niech

uwielbień

radosne

jej wierni

Paschalnej

swych

składają

O�ary

w święto

dary”

JEZU UFAM TOBIE, ALE...
Jak to jest z naszym zaufaniem Jezu-

sowi? Warto zadać sobie to pytanie 
w Święto Miłosierdzia Bożego; w dzień,
w którym najgłośniej biegnie z ziemi
do nieba ta chyba najkrótsza modlitwa
świata: „Jezu ufam Tobie”.

W każdej trudnej sytuacji prosimy 
Jezusa, żeby działał. Ale… żeby działał
tak, jak my pragniemy, według naszego
scenariusza. Zwracamy się do Niego, 
ale często chcemy, aby Jezus dosto-
sował się do naszej wyobraźni o życiu 
i do naszych oczekiwań. 

Mówimy „bądź wola Twoja”, ale tak
naprawdę wszystko robimy po swojemu.
Dobrze, że czasem przychodzą chwile,
gdy dramat życia zaczyna nas tak
przygniatać, że nie widzimy już „swojego”
rozwiązania; gdy zaczynamy się bać, 
że „nasz” scenariusz jest niemożliwy
do zrealizowania… Wówczas zaczynamy
prawdziwie przypominać sobie o Bogu.
Znamy starą maksymę: „Jak trwoga, 
to do Boga”. 

Gdy szczerze mówisz: „Jezu, Ty się
tym zajmij”, „Jezu ufam Tobie”, to 
pamiętaj, że Chrystus nie zacznie reali-
zować Twoich zachcianek i Twojego
widzimisię. 

Stawaj przed Bogiem zdecydowanie,
z pełną świadomością, bez żadnego 
„ALE”. Powiedz: „Ojcze oddaję siebie 
i całe swoje życie w Twoje dłonie.
Zgadzam się, Panie, na to, abyś robił 
w moim życiu to, co się Tobie podoba,
bez względu na to, czy będzie to dla 
mnie łatwe czy trudne. Chcę Ci, Boże, 
ufać bezgranicznie. Kiedy nie będę
rozumieć tego, co się dokonuje, co mam
czynić – będę ufać Tobie. W każdej 
sytuacji zaufam Tobie. Z Twoją pomocą
przejdę przez całe ziemskie życie, a kiedy
już je zakończę, ufam, że zajmiesz się 
całą resztą”. Jadwiga Kulik

Przeminął czas, brzemiennie krzyżem naznaczony.
„Jezus Chrystus Zmartwychwstał!” Oznajmiają dzwony.
Przerażenie: „Co będzie?!” w radość się przemienia.
Jedno, co szczęście burzy, to nasze sumienia.

Ktoś jest, każdego pyta: Matka? Weronika?
Piotr? Płaczący gorzko, gdy żal go przenika?
Dusza twa bardziej dobrem czy złem jest bogata?
Bliżejś tamtych, czy bliżej Judasza, Piłata?

Zapamiętaj, powiada, wszystko odkupione.
Wystarczy iść po prostu w dobrą drogi stronę.
Podpowiem, jeśli chcesz Bogu być zawsze wierny:
Czerp z Jego Miłosierdzia, bliźnim miłosierny.

WIELKANOC

Michał Jakaczyński

„Warto zauważyć fakt, że nawet osoby
pozornie dysponujące solidnymi 

przekonaniami doktrynalnymi 
i duchowymi, często popadają w styl życia

prowadzący do zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa materialnego, 

do zdobywania władzy i ludzkiej chwały
osiąganych za wszelką cenę, zamiast 

dawania życia za innych w misji”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

Dusza twa bardziej dobrem czy złem jest bogata?

Podpowiem, jeśli chcesz Bogu być zawsze wierny:
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KALENDARZ
LITURGICZNY

8 kwietnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Julii, Januarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 32-35
PSALM 118, 2-4. 16-18. 22-24
2. czytanie: 1 J 5, 1-6
EWANGELIA: J 20, 19-31

9 kwietnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Marcelego, Dymitra
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

10 kwietnia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Małgorzaty, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 32-37
PSALM 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7b-15

11 kwietnia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Filipa, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

12 kwietnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Juliusza, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

13 kwietnia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Idy, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 34-42
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

14 kwietnia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Julianny, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2. 4-5. 18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

MOJA PARAFIA 24
GODZINY PROWADZI MNIE DO NIEBA

MOJA PARAFIA 24
GODZINY OBECNY W NIEJ 
W TABERNAKULUM PAN 

MOJA PARAFIA 24
GODZINY JEST MIEJSCEM, 

Z KTÓREGO SŁUCHA MNIE BÓG

MOJAPARAFIA24.PL 
TO NOWY ADRES NASZEGO TYGODNIKA

W INTERNECIE SZUKAJ NAS NA
MOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PLMOJAPARAFIA24.PL żeś zmartwychwstał...

Wiemy,

1. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, można dostąpić łaski odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta lub stan łaski 
uświęcającej, przyjęta Komunia święta, brak przywiązania do najmniejszego
grzechu, modlitwa w intencjach papieskich). Wystarczy wziąć udział 
w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej
odmówić przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz” 
i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego,
np. „Jezu, ufam Tobie”. 

2. Dziś na godz. 1500 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

3. Dziś po każdej Mszy świętej można złożyć do puszek o�arę na Caritas
naszej diecezji. 

4. Jutro będziemy obchodzili, przeniesioną z 25 marca, Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Msze święte w naszym kościele o godz.: 630,
800, 930 i 1800. Na godz. 1720 zapraszamy na różaniec. Zwiastowanie Pańskie
to także 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 Mszach świętych
o godz. 930 i 1800 będzie można podjąć Duchową Adopcję dziecka poczętego.

5. Spotkanie dla dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23 
oraz dla ich rodziców jutro o godz. 1915 w kaplicy Świętej Rodziny.

6. Spotkanie dla dzieci z klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 23 
oraz dla ich rodziców (przed Rocznicą I Komunii świętej) w najbliższy 
wtorek o godz. 1850 w kościele.

7. W piątek, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie do chorych, starszych 
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 
Msza święta i Adoracja. Po modlitwie zapraszamy na spotkanie 
w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej. 

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Przemysława
Brodowskiego SAC z okazji jego imienin. Również w przyszłą niedzielę 
o godz. 1300 Msza św. dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1500 Msza św. dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii świętej z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 9 i dla ich rodziców.


