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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO • R O K A
Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
za grzechy nasze i świata całego;
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas (Dz. 475)

TRZECIA
ROCZNICA ŚMIERCI

SŁUGI BOŻEGO

JANA PAWŁA II
18. 05. 1920 - 2. 04. 2005

M ODLITWA

JEZU UFAM TOBIE
Ewangelia: J 20, 19 -31

N

astępnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją
do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój !

O

B EATYFIKACJĘ

Boże, w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś
Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja ojcowska
dobroć, chwała krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu
miłosierdziu i matczynemu
wstawiennictwu Maryi, ukazał nam
żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą
życia chrześcijańskiego, jako drogę
dla osiągnięcia wiecznego
zjednoczenia z Tobą. Udziel nam,
za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją
wolą, tej łaski, o którą prosimy
z nadzieją że Twój sługa Papież
Jan Paweł II zostanie rychło włączony
w poczet Twoich świętych. Amen.

Zapraszamy na stronę
www. mojaparaﬁa. za. pl
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2 kwietnia 2008 r…
Trzecia rocznica śmierci Papieża Polaka. Dzień, w którym znów szczególnie pamiętać będziemy o Nim.
Czasem zadawałam sobie pytanie, czemu tak mocno akcentujemy dzień odejścia Jana Pawła II, a nie
np. jego dzień narodzin? Tego przecież nie ma w tradycji polskiej, by obchodzić rocznicę śmierci.
Chyba, że odszedł ktoś wielki, ważny dla każdego z osobna i dla całego narodu… Może 2 kwietnia ma
nam przypominać, że skończył się ziemski czas pracy i służby Karola Wojtyły, a nadszedł czas pracy dla nas
– tych, którzy zostali. Nie zostaliśmy z pustymi rękami, mamy tak wiele myśli, nauk, rozważań Ojca Świętego,
tylko trzeba chcieć z tego skorzystać.
To był mój papież, mówił także do mnie, moja młodość i dorosłe życie to czas jego pontyﬁkatu, słuchania
jego nauk. Tylko, że teraz już wiem, że słuchać, to nie znaczy usłyszeć. Dopiero dziś staram się przemyśleć
i przeżyć jego słowa na nowo. Robimy to razem od października 2005 r., niektórzy mówią o nas grupa
JP II. Przygotowujemy msze święte i nabożeństwa związane z nauczaniem Jana Pawła II. Spotykamy się
raz w miesiącu – teraz w drugą niedzielę miesiąca na wieczornej mszy świętej i krótkim rozważaniu.
Do grupy JP II należy wiele osób. To nie tylko ci, którzy przygotowują modlitwy, teksty, oprawę
muzyczną, prezentacje multimedialne, ale to przede wszystkim ci, którzy modlą się co miesiąc o rychłą
beatyﬁkację Ojca Świętego.
Spotkamy się znowu 2 kwietnia. Przyjdź i ty, siła tkwi w modlitwie wielu…
PRZYGOTOWANIEM DO TEGO ŚWIĘTA MA BYĆ NOWENNA, KTÓRA POLEGA NA ODMAWIANIU
( PRZEZ 9 DNI OD WIELKIEGO PIĄTKU) KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

KORONKA

DO

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

13 września 1935 r. siostra Faustyna ujrzała anioła, który miał dokonać wymierzenia kary. Zaczęła błagać Boga
za światem słowami usłyszanymi w głębi serca: „Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego , a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego
bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas” ( Dz. 475).
Koronka do Miłosierdzia Bożego, jest modlitwą wstawienniczą. Powiedział też: Koronkę do Miłosierdzia
Bożego można łączyć także z modlitwą w „godzinie Miłosierdzia” – o trzeciej po południu ( jest to godzina
śmierci Pana Jezusa na krzyżu).

NA

ZA ODMÓWIENIE KORONKI MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY.

POCZĄTKU:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

NA

DUŻYCH PACIORKACH

(1

RAZ):

Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa
Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

NA

MAŁYCH PACIORKACH

(10

RAZY):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

NA

ZAKOŃCZENIE

(3

RAZY):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Do odmawiania tej koronki Pan Jezus przywiązał wielkie obietnice. Nieodzownym warunkiem otrzymania
łask jest ufność w Boże miłosierdzie i spełnianie uczynków miłosierdzia.

GODZINA MIŁOSIERDZIA

W objawieniach udzielonych siostrze Faustynie Pan Jezus prosił o specjalną modlitwę i o rozważanie Jego
męki każdego popołudnia o godzinie trzeciej, godzinie Jego śmierci na krzyżu. „ O trzeciej godzinie błagaj
Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce,
szczególnie w moim odpuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata
całego. Pozwolę ci wniknąć w Mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi
przez mękę Moją ( Dz. 1320). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych.
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O MIŁOSIERDZIU BOŻYM…
ISTOTĄ

NABOŻEŃSTWA DO

POSTAWA UFNOŚCI WOBEC

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

JEST

BOGA I MIŁOSIERDZIA WOBEC BLIŹNICH.

UFNOŚĆ
określa naszą postawę wobec Boga; obejmuje nie tylko cnotę
nadziei, lecz także cnotę żywej wiary, pokory, wytrwałości i żalu za
popełnione winy. Jest to, po prostu, postawa dziecka, które w każdej
sytuacji bezgranicznie ufa miłosiernej miłości i wszechmocy Ojca
niebieskiego.

MIŁOSIERDZIE
określa naszą postawę w stosunku do każdego człowieka. Pan Jezus
powiedział do s. Faustyny: „Żądam(…) uczynków miłosierdzia, które
mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać
zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić,
ani uniewinnić. Podaje ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim:
pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci – modlitwa. W tych trzech stopniach
zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku
Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu
Mojemu” ( Dz. 742).

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Jego pochodzenie wiąże się z wizją, jaką s. Faustyna miała w Płocku
22 lutego 1931 r., w czasie której Chrystus wyraził życzenie, by namalować
taki obraz i w podpisie umieścić słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz przedstawia
Chrystusa zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi
ślady ukrzyżowania. Z przebitego, niewidocznego na obrazie, Serca
wychodzą dwa promienie : czerwony i blady. Pan Jezus zapytany
o ich znaczenie, wyjaśnił: „ Blady promień, oznacza wodę, który
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest
życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia
Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte
na krzyżu”. ( Dz. 299)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa ma być obchodzone w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek pomiędzy
wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tym świętem. Liturgia tego
dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia.
Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga
w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi,
a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem
wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą
w tym dniu– jest to obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”,
czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego.
Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy
dopiero w tym dniu się nawracają mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli
one są zgodne z wolą Bożą.

Marzenia, marzenia,
czym są naprawdę …
Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego,
czym są marzenia…
Masz ich raz więcej a raz mniej;
lecz to faktu tego nigdy nie zmienia,
że z marzeniami łatwiej iść przez życie
Marzenia bowiem, jak tęczowe,
różnobarwne, świetliste kule
dodaj nam sił witalnych!
Marząc więc o czymś
( a jeszcze do tego wierząc),
że radykalnie zmienia twoje smutne
niekiedy życie
Czujesz się jakiś weselszy, lepszy –
po prostu – znakomity !
Każdy z nas o czymś marzy:
Jedni więc –
by poprawić swoją materialną sytuacje
( Z pewnością maja tu rację )
Inni –
by spotkać w życiu kogoś najdroższego,
pokochać go, rodzinę szczęśliwą założyć
I wreszcie –
wychować bobaska nie jednego!
Są i tacy, którzy w samotności płaczą…
Niech im słońce szczęścia zaświeci
Niechże i oni swe kolorowe szczęście
zobaczą!
A ludzie chorzy ( nieuleczalnie niekiedy)
Rozpaczliwie marzący
o zdrowiu, o życiu,
Niech złożą w Ręce Boga Najwyższego
bagaż swojej biedy,
Zaufają Mu szczerze i uwierzą,
że Pan Bóg wszystko może,
A więc i w takiej smutnej sytuacji
Ten Najlepszy Ojciec z pewnością pomoże!
A tak w ogóle, to wiesz malutki
To ziemskie życie
zależy przede wszystkim od Boga
On jest cudownym Czarodziejem
I kocha nas tak,
Że gdy się Mu w pełni powierzysz
I modlić się będziesz z radością,
Twoje życie zamieni się
w czarodziejską rzeczywistość.
Uwierz –
z Nim niczego już nie będzie Ci brak!
Po co istnieją marzenia?
Już wiesz? Po prostu: Żeby życie
wciąż na lepsze zmieniać,
A tym samym szczęśliwym być, mówiąc;
„Jednak mimo wszystko
pięknie jest na świecie żyć!”

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE i

1. Dziś Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 17.00.

2. Od jutra, tj. od 31 marca, w Naszym Kościele Msze Święte
wieczorne będą o godz. 18.00 i 18.30; nie tak, jak dotychczas,
o 17.30 i 18.00.
3. W środę, 2 kwietnia, będziemy przeżywać trzecią rocznicę śmierci
Ojca Świętego, Jana Pawła II. O godz. 18.30, Mszy Świętej w intencji
rychłej beatyﬁkacji przewodniczył będzie biskup Stefan Siczek.
Bezpośrednio po tej Mszy, udamy się na ul. Jana Pawła, gdyż tam,
o godz. 19.30, rozpoczną się Uroczystości ogólnodiecezjalne,
którym będzie przewodniczył Biskup Ordynariusz – Zygmunt
Zimowski. Prosimy o zabranie ze sobą świec, które zapalimy
o godz. 21.37.
4. W Pierwszy Czwartek Miesiąca, 3 kwietnia, zapraszamy na
Nabożeństwo w intencji nowych, świętych powołań kapłańskich
i zakonnych, na godz. 17.30. Następnie, o godz. 18.00, Msza Święta
w intencji Powołań.
5. W Pierwszy Piątek Miesiąca, 4 kwietnia, w godzinach
przedpołudniowych, odwiedzimy chorych. W tym dniu, będziemy
trwali na całodziennej Wynagradzającej Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Adorację rozpoczniemy po Mszy świętej o godz. 8.00;
a zakończymy ją Mszą Świętą o północy.
Spowiedź dla Dzieci, które przeżywają Pierwsze Piątki Miesiąca,
od godz. 16.00, a następnie Msza Święta, o godz. 16.30.
6. W przyszłą niedzielę, 6 kwietnia, Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach.

POPRZEZ POEZJĘ, PIEŚNI I SŁOWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II …
1 kwietnia 2008 roku o godz. 18.00
w przeddzień trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II
w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej
w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 53
odbędzie się koncert „Pielgrzymując ku Dobru”.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Czekając na świętość
Ile uśmiechu, ile radości
ile uczynków, ile czułości
Czy potrzeba jest miłości?
Ile świadectw, ile modlitw
Kiedy świętość twa zagości?
Choć cierpliwość nasza się nie złości
to potrzeba odrobinę wyrozumiałości.
Spoglądamy dziś na ciebie i widzimy serce twe
łza zawisła nam na oku
błogosławisz dzieci swe
czy z radością czy ze smutkiem
Pokolenie kocha Cię
Piotr Dyjo

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali
Jakub Trzaskowski
Mikołaj Rumelczyk
Adam Kleczewski
Marcel Emilian Sułek
Natalia Weronika Czarnecka
Bartosz Ambroziewicz
Kajetan Nędzi
Jakub Ślubowski
Olga Siara
Dzieckiem Bożym
Oliwia Jesionek
jestem ja…
Marcel Piotr Sobótka

ŻYCZENIA
W 25. rocznicę ślubu Ilony i Radosława
w 96. rocznicę urodzin Anny
w 86. rocznicę urodzin Janiny
w 75. rocznicę urodzin Józefa
w 70. rocznicę urodzin Jana
w 60. rocznicę urodzin Wiesławy
w 30. rocznicę urodzin Izabeli
w 20. rocznicę urodzin Wojciecha
w 18. rocznicę urodzin Niny
w 18. rocznicę urodzin Kingi
w 12. rocznicę urodzin Adriana
w 1. rocznicę urodzin Adriana
łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM ?

ZADZWOŃ !

( 0 – 48) 360 – 28 – 47
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 17.00 do 19.00

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna:

od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę: 8.00 - 10.00
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