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     „Do Jezusa przyszli jacyś ludzie, którzy opowiadali Mu 
o Galilejczykach, których Piłat zabił, (...) o tych, na których 
zawaliła się wieża w Siloam”, uważając, że spotkało ich to, 
bo zgrzeszyli. Jezus kategorycznie odpowiada, że nie byli oni
większymi grzesznikami niż inni współcześni im ludzie. Jedno-
cześnie podaje, że „jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie”. Przypowieść o drzewie �gowym zasadzonym 
w winnicy pokazuje rzeczywistość, która może stać się naszym
udziałem. Figi i winnice dla Izraelitów miały szczególne znaczenie.
Były znakami ich osiedlenia się w Ziemi Obiecanej i przypominały
też utracony raj. Lud wybrany jest Bożą winnicą. „Przyszedł szukać
na nim owocu, ale nie znalazł”. Zawód i gorycz. „Już od trzech lat
przychodzę szukać owocu na tym �gowcu, a nie znajduję”.

Cierpliwość się wyczerpała. „Wytnij go”. Ogrodnik prosi właściciela, aby okazał cierpliwość jeszcze rok. To Chrystus
wstawia się nieustannie za nami u Ojca, przedłuża Jego cierpliwość. Jest jednak warunek: „jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie”. Finał jest oczywisty i pewny. „Może wyda owoce. A jeśli nie, możesz go wyciąć”.
„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy” (Ps 145, 8). Wielki Post to okres, kiedy mamy
możliwość, aby skorzystać z pomocy „Ogrodnika”, Jezusa Chrystusa. Droga krzyżowa, Gorzkie żale, rekolekcje,
to wzmocnienie nas, abyśmy przynieśli owoc. Panie! Okaż cierpliwość, abym przyniósł owoc upragniony przez Ojca.

Adam Żak
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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy podobnie zginiecie”.

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.66
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Wielu próbuje szukać ucieczki przed innymi w swojej prywatnej wygodzie 

lub w ścisłym kręgu najbliższych, wyrzekając się realizmu społecznego wymiaru Ewangelii. 
Ponieważ, tak jak niektórzy, chcieliby Chrystusa czysto duchowego, bez ciała i krzyża, 
tak też chcą utrzymywać relacje międzyludzkie za pośrednictwem zaawansowanego 

technologicznie sprzętu, ekranów i systemów, które mogą dowolnie włączyć i wyłączyć”.
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ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedzielna Eucharystia jest uwieńczeniem świadectwa, jakie przez wszystkie dni tygodnia, 

oddając się pracy i różnym życiowym zajęciom, staramy się dawać całej ludzkości 
przez głoszenie Ewangelii i praktykę miłosierdzia”.

UPRZEJMOŚĆ, 
DOBROĆ, 
WIERNOŚĆ, 

ŁAGODNOŚĆ, 
OPANOWANIE

ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY
NIE TYLKO MATURZYSTÓW, ALE WSZYSTKICH OD KLASY 8

Częstochowa, Dolina Miłosierdzia
godz. 1700 powitanie, zawiązanie wspólnoty,

Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 1745 kolacja

Częstochowa, Jasna Góra
godz. 1900 koncert zespołu „Coraz bliżej”
godz. 2100 Apel Jasnogórski
godz. 2130 uwielbienie ze Scholą Pallotyńskiego

Duszpasterstwa Akademickiego
godz. 2200 konferencja
godz. 2230 Adoracja
godz. 2330 Nabożeństwo
godz. 2430 Msza święta i rozesłanie
ok. godz. 200 wyjazd do Radomia 

(przyjazd ok. godz. 500)

* wyjazd w sobotę, 6 kwietnia, o godz. 1400.  Koszt: 40 zł
* Informacje i zapisy: u ks. Tomasza, w zakrystii, w kancelarii

PALLOTYŃSKIE CZUWANIE MATURZYSTÓW
PROGRAM

Duszpasterstwa Akademickiego

 Msza święta i rozesłanie
 wyjazd do Radomia 
(przyjazd ok. godz. 500)

Jadwiga Kulik

Kasia. Poczęła się w grudniu 2003 r.
Nieomylna (?) aparatura diagnostyczna,
takie cudo XXI wieku, złowieszczo
wyrokuje: dziecko ma wadę wrodzoną,
prowadzącą do niepełnosprawności.
Lekarze są bezsilni. Tra�a się też taki,
który sugeruje aborcję, twierdząc, 
że Kasia będzie „roślinką”.

Rodzice Kasi nawet nie rozważają
aborcji. Mają już troje dzieci. Nowe 
ŻYCIE przyjmują z pokorą. Na wzór 
Maryi mówią „�at”. 

Na kilka tygodni przed narodzinami
Kasi, miałam okazję być niespo-

dziewanie w Wilnie. U stóp Matki
Miłosierdzia błagałam o moc i miłość
dla rodziców Kasi, a dla Kasi o jak 
najmniejszą niepełnosprawność.  

Kasia urodziła się 15 lat temu. Tak,
wtedy życie rodziny wywróciła „do 
góry nogami”. Nie było i nie jest 
łatwo...

4 miesiące temu, w listopadzie,
niby to przez „Przypadek” (mówi się,
że „Przypadek” to Drugie Imię Ducha
Świętego), stałam przed Obliczem 
Matki Miłosierdzia, lecz tym razem 
w pobliskim Skarżysku- Kamiennej.
W pokorze, jak onegdaj, dzięko-
wałam za...

W listopadzie 2018 roku odbył się
na Malcie „Malta Open Dance Spek-
tacular” – unikalny turniej taneczny
osób niepełnosprawnych, organi-
zowany przez Malta Wheelchair
Dance Sport. W Kategorii Duet, Kasia
wraz z koleżanką zajęły 3 miejsce 
w tańcach standardowych (tango, 
walc, quickstep) oraz 2 miejsce w
tańcach latynoamerykańskich (samba,
rumba, cha-cha, paso doble)...

Kasia to moja wnuczka. Jak to 
babcie mówić mają we zwyczaju 
– najpiękniejsza na świecie. Mogła
nie żyć... A wystarczyło powiedzieć 
Bogu „�at”, zawierzyć. Jak Maryja. 

KASIA
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KONKURS DLA DZIECI

opr. Zuzia Cichoń

Zaczynając od litery „Z” w lewym górnym rogu przeskakuj 
o tę samą liczbę pól zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

i odczytaj hasło, a następnie wpisz je w linijki w środku.
Losowanie nagród za tydzień.

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

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

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

.........................................................................................................
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n W Radomiu powstaje nowa grupa dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

W takiej Wspólnocie możesz:

- spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem
   - nauczyć się czegoś o chorobie alkoholowej
      - zastąpić rozpacz nadzieją
         - poprawić atmosferę w rodzinie
            - odbudować pewność siebie

GDY ALKOHOL JEST PROBLEMEM

Grupa nazywa się „Wolność” i spotyka się w piątki o godz. 1800 w Oratorium przy ul. Siennej 9.
www.al-anon.org.pl

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. 

Został w tym celu stworzony i to stanowi podstawową rację jego godności”.

Jutro po każdej Mszy świętej
będzie można dokonać w naszym
kościele Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego.

Duchowa Adopcja jest wielkim
dobrem. Także dla samego adop-
tującego. Polega ona na codziennym
przez 9 miesięcy odmawianiu w 
intencji jednego dziecka jednej
dziesiątki różańca wraz z dodatkową
modlitwą. Ponadto możemy także
podjąć inne pobożne praktyki czy
umartwienia. Oto tekst 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 narodzeniu, 
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.”

JUŻ JUTRO 
DUCHOWA 
ADOPCJA 

Ewa Gawor
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1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. 
Serdecznie witamy w naszej para�alnej Wspólnocie ks. Jędrzeja 
Orłowskiego SAC, który przyjechał do nas z Łodzi. Msze święte jutro, 
we wtorek i w środę o godz.: 630, 930 i 1800. Spowiedź rekolekcyjna 
we wtorek od godz. 800 i od godz. 1630. O�ary składane na tacę w środę
zostaną przeznaczone na dzieła apostolskie podejmowane przez księży
pallotynów w Łodzi.

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Księdza Rekolekcjonisty dziś o godz. 1715.
Po Nabożeństwie można pod chórem złożyć o�ary na wystrój Grobu 
Pańskiego w naszej świątyni.

3. Od dziś do przyszłej niedzieli do kosza z tyłu kościoła można wkładać 
nowe kredki, farby, bloki rysunkowe, ozdoby plastyczne itp. jako dar 
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka przy ul. Grzecznarowskiego. „Bóg zapłać” wszystkim
Darczyńcom.

4. Dziś o godz. 1900 w Bazylice św. Kazimierza odbędzie się koncert 
charytatywny na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów. Wystąpią: 
Antonina Krzysztoń, Halina Sowińska – Winiarska i Robert Grudzień.

5. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia. 
Po każdej Mszy świętej będzie można podjąć dzieło Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego, które polega na codziennej (przez 9 miesięcy) 
modlitwie w intencji poczętego zagrożonego życia.

6. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720, 
dla dzieci o godz. 1645, dla młodzieży o godz. 1900. 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 930 Msza święta w intencji 
ks. Ryszarda Robakiewicza SAC z okazji jego imienin.

8. Młodzież zapraszamy do udziału w Pallotyńskim Czuwaniu Maturzystów
w Częstochowie. Wyjazd w sobotę, 6 kwietnia, o godz. 1400; 
powrót 7 kwietnia ok. godz. 500. Koszt: 40 zł. Zapraszamy nie tylko 
maturzystów, ale także uczniów szkół średnich, gimnazjalistów 
oraz uczniów 8 klas szkoły podstawowej. Więcej informacji u ks. Tomasza.
Zapisy w kancelarii i zakrystii.

24 marca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marka, Gabora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 i 11
2. czytanie: 1 Kor 10, 1-6. 10-12
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

25 marca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Wieęczysława, 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

26 marca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Larysy, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 25. 34-43
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

27 marca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 4, 1. 5-9
PSALM 147B, 12-13. 15-16. 19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

28 marca 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Joanny, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

29 marca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Wiktoryny, Cyryla
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34

30 marca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Dobromira, Amelii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4. 18-19. 20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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 s. Magdalena

Za wszystkie dary 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”!składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”składamy serdeczne „Bóg zapłać”

Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę 
przyborów szkolnych dla uczniów 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
 im. Janusza Korczaka przy ul. Grzecznarowskiego w Radomiu.

Od dziś do przyszłej niedzieli, do kosza z tyłu kościoła 
będzie można wkładać nowe kredki, farby, 

bloki rysunkowe, ozdoby plastyczne itp.
będzie można wkładać nowe kredki, farby, będzie można wkładać nowe kredki, farby, będzie można wkładać nowe kredki, farby, będzie można wkładać nowe kredki, farby, 

PROSIMY O WSPARCIE 


