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„Gdybyś (...) widziała, kim jest Ten, kto ci rzekł: 
„Daj Mi się napić”, 

to byś Go poprosiła, a On dałby ci wody żywej.”

III  N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

E WA N G E L I A :  J  4 ,  5 - 4 2

Słowa Jezusa skierowane do Samarytanki są słowami kierowa-
nymi do nas. „Daj Mi pić”, ugaś Me pragnienie. Spragniony 
Jezus to ktoś więcej niż człowiek spragniony wody. On pragnie 
nas. Pierwszy okazuje swą miłość i czeka na okazanie Mu 
miłości. „Gdybyś wiedziała”. A ja czy wiem, kim jest Ten, który 
może mi dać „wody żywej”? Woda żywa, którą daje nam Jezus 
„staje się w nas obfitym źródłem na życie wieczne”. Raz na 
zawsze gasi pragnienie bycia szczęśliwym. Dlatego w każdej 
Mszy świętej słyszymy: „Bierzcie i pijcie”. Jak często gaszę 
pragnienie duszy „wodą życia”? Jak często prowadzę dialog 
z Jezusem na wzór dialogu Jezusa z Samarytanką? Ona wie, 
że „ma nadejść Mesjasz”. Jezus oznajmił jej wówczas : „To Ja 
nim jestem”. Raz jeszcze w domu przeczytam i zastanowię się 
nad tekstem dzisiejszej Ewangelii. Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara w Jezusa Chrystusa 

jest konieczna do otrzymania zbawienia.” Siostrze Lidii życzymy, 
by Pan napełniał jej serce 

swoją najczystszą miłością. 
By obdarzał zdrowiem i siłą 

do dzielenia się cudem wiary. 
Życzymy, aby tylko radość 

życia w przyjaźni z Bogiem 
pobudzała do troski o drugiego człowieka 
i gorliwej pracy dla większej chwały Pana.

Ż Y C Z E N I A

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, 

któremu wczoraj przebaczyliśmy.”

MODLITWA DZIECKA

„Uwolnij, Boże, 
cały świat od grzechu.”
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Mam na imię Ewa, jestem mamą 
czwórki dzieci: trzech chłopców 
i maleńkiej, półrocznej córeczki. 
Widząc moje małe pociechy, ich
rozwój, pierwsze słowa i kroki, zdałam 
sobie sprawę, że nie wszystkie 
dzieci mają szczęście urodzić się 
w oczekujących ich przyjścia rodzi-
nach. Podjęłam dzieło Duchowej 
Adopcji, do której i Was, Drodzy 
Czytelnicy, dziś chciałam zachęcić, 
by przez modlitwę nieść dobro 
tym Najmniejszym. 

Duchowa Adopcja jest modlitwą 
w intencji dziecka zagrożonego za-
biciem w łonie matki. Modlitwa trwa 
9 miesięcy i polega na codziennym 
odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej oraz specjalnej modlitwy 
w intencji dziecka i jego rodziców. 
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 dołączyć dowolnie 
wybrane dodatkowe postanowienia. 
Mogą to być np.: częsta spowiedź 
i Komunia święta, Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, czytanie 
Biblii, post.

Duchową Adopcję może podej-
mować każdy: osoby świeckie, 
konsekrowane, mężczyźni, kobiety,
ludzie w każdym wieku. Duchową 
Adopcję mogą podejmować także 
osoby żyjące w związkach niesa-
kramentalnych, osoby rozwiedzione. 
Można decydować się na nią wiele 
razy, ale za każdym razem Adopcja 
dotyczy tylko jednego dziecka, 
pod warunkiem wypełnienia poprze-
dnich zobowiązań. Przy każdej nowej 
Duchowej Adopcji  trzeba ponownie 
złożyć przyrzeczenie. Jeśli w jakimś 
dniu zapomnimy odmówić modli-
twę, 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. W wypadku krótszej 
przerwy należy Duchową Adopcję 
kontynuować, przedłużając modlitwę 
o opuszczone dni.

Wskazane jest, by przyrzeczenia 
były przeprowadzane uroczyście 
(w kościele, w obecności kapłana), 
ale można je złożyć także prywatnie.

Dzięki temu Duchową Adopcję 
mogą podjąć także osoby starsze, 
niepełnosprawne. Odczytać wtedy 
należy formułę przyrzeczenia (naj-
lepiej przed krzyżem lub obrazem) 
i od tego momentu przez kolejnych 
9 miesięcy odmawiać jedną dowolnie 
wybraną tajemnicę różańca oraz 
modlitwę w intencji dziecka i jego 
rodziców.

W najbliższy wtorek, 25 marca, 
o godzinie 1630 zapraszamy wszystkich 
chętnych do kaplicy Świętej Rodziny 
w celu złożenia przyrzeczenia 
Duchowej Adopcji. Modlitwę 
rozpoczynamy 25 marca, a kończymy 
25 grudnia, kiedy to nasza adop-
towana dziecina narodzi się z Bożą 
Dzieciną w Betlejem. 

Kochani, nie bójmy się nieść dobra, 
by ratować maleńkie dzieci!

Ewa Gawor

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, 
wszyscy Aniołowie i Święci, 

wiedziony pragnieniem niesienia pomocy 
w obronie nienarodzonych, 

ja ............................................ 
postanawiam mocno i przyrzekam, 

że od dnia .......................... 
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 

aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się 
o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe 

i prawe życie po urodzeniu. 
Postanawiam: 

odmówić codzienną modlitwę 
w intencji nienarodzonego, 

codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca, 
wypełnić moje dobrowolne postanowienia: 
..................................................................................... . 

FORMUŁA PRZYRZECZENIA 
DUCHOWEJ ADOPCJI 

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 28 MARCA

DLA DOROSŁYCH
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY 
O GODZ. 1900

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI
O GODZ. 1645

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700
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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 CODZIENNA 
DUCHOWEJ ADOPCJI

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„W sędziwym wieku jest Nikodem, 
otoczony powszechnym 

szacunkiem członek 
Sanhedrynu. 

Przychodzi on 
do Jezusa nocą. 

Boski Nauczyciel 
objawia mu, 

że jest Synem Bożym. 
Ponownie spotkamy Nikodema 

w chwili pogrzebu Chrystusa, 
kiedy przynosi mieszaninę mirry 

i aloesu, pokonując lęk i ujawniając, 
że jest uczniem Ukrzyżowanego.”

PROGRAM REKOLEKCJI DLA MŁODZIEŻY
Środa, 26 marca

katecheza wprowadzająca
godz. 1100 – 1200     klasy I i II
godz. 1200 – 1300     klasy III

Czwartek, 27 marca

dzień pokuty i pojednania
katecheza i spowiedź święta
godz. 830 – 1000          klasy I i II
godz. 1030 – 1200        klasy III

Piątek, 28 marca

Msza święta 
na zakończenie rekolekcji
godz. 900 klasy I i II
godz. 1100 klasy III

Każdy z nas płaci podatki. Zachęcamy Drogich Czytelników, 
by przekazać 1% swojego podatku na dzieła – Świetlicę Caritas 
Pallotyńską lub Hospicjum Królowej Apostołów – działające 
przy naszej parafii. 
Tak często zauważamy, że nasze ciężko zapracowane pieniądze 
są źle wykorzystywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty) 
jest w naszych rękach! I gdyby np. Czytelnicy naszej Gazetki 
(a jest ich co najmniej 1000) przekazali ten 1% na dobry cel 
– uzbiera się suma, która bardzo konkretnie pomoże ludziom, 
którzy są w potrzebie: dzieciom z naszej Świetlicy, ubogim 
lub nieuleczalnie chorym. 
Gorąco zachęcamy, by zwrócić na to uwagę i zainteresować się 
tą sprawą. Jest na to czas do końca kwietnia. 
Każdemu, kto zechce przekazać 1% na Świetlicę Caritas 
Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną pomoc w wypełnieniu 
całego PIT’u. Informacja pod numerem telefonu: 668 275 605. 

Prosimy tylko, by podjąć trud i zainteresować się 1% swojego 
podatku. Z całego serca dziękujemy!

TWÓJ 1% POMOŻE NA 100%

ks. Artur

NUMER KRS HOSPICJUM 

KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

N U M E R   K R S  
CARITAS PALLOTYŃSKIEJ: 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Cel szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA

zaprasza na kurs dla małżeństw, 
które chcą doświadczyć na nowo jedności, 

w terminie 28 - 30 marca, 
organizowany w naszej parafii. 

Więcej informacji 
na stronie internetowej radom.galilea.pl.

Nazajutrz po uroczystości inauguracji 
pontyfikatu, 23 października 1978 roku, 

Papież spotkał się w Auli Pawła VI 
ze swoimi rodakami licznie przybyłymi 

do Rzymu. Dostrzegłszy górali w pięknych, 
tradycyjnych strojach, podszedł do nich 

i powiedział: „No, jacyż to z was są górale, 
co ciupagi macie, a swojego metropolitę 
toście wypuścili z Krakowa?”. Na to jeden 
z górali odpowiedział: „Przecież jakby się 

tu Wom jaka krzywda działa, 
to my przyjdziemy i was bydziemy bronić!.”

PAPIEŻ HUMORU
BŁ. JAN PAWEŁ II I GÓRALE

opr.
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DRODZY CZY TELNICY,  DRODZY PARAFIANIE!
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

23 marca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Feliks, Pelagia
LITURGIA SŁOWA:
Wj 17, 3-7
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
Rz 5, 1-2. 5-8
EWANGELIA: J 4, 5-42

24 marca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marek, Gabriel
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 1-15a
PSALM 42, 2-3 ; 43, 3.4
EWANGELIA: Łk 4, 24-30

25 marca 2014r. – WTOREK
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Maria, Ireneusz
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 11
Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

26 marca 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Bogdan, Marek
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 1. 5-9
PSALM: 147, 12-13. 15-16. 19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

27 marca 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Lidia, Jan, Ernest
LITURGIA SŁOWA:
Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

28 marca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Aniela, Joanna, Sykstus
LITURGIA SŁOWA:
Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34

29 marca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Wiktoryna, Cyryl
LITURGIA SŁOWA:
Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4. 18-19. 20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Serdecznie 
witamy w naszej wspólnocie ks. Andrzeja Daniewicza SAC z Warszawy, 
który poprowadzi rekolekcje.

2. Dziś o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
s. Lidii Śpiewak CR z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy pamięci 
modlitewnej.

3. „Kurs przedmałżeński” dziś o godz. 1400.

4. Dziś o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza święta `trydencka’.

5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu 
o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego Nabożeństwa przeznaczona jest 
na przygotowanie Grobu Pańskiego.

6. Porządek rekolekcji: 

Msze święte w poniedziałek, wtorek i środę o godz.: 630, 930, 1700 i 1900.
*  W poniedziałek nauka stanowa dla kobiet po Mszach świętych 

o godz. 930 i 1700.
*  We wtorek nauka stanowa dla mężczyzn po Mszach świętych 

o godz. 930 i 1700.
*  Wtorek jest dniem spowiedzi świętej. Spowiedź rekolekcyjna 

od godz. 900 i od godz. 1630.
*  W środę Msze święte z nauką na zakończenie rekolekcji. Taca zbierana 

w środę przeznaczona jest dla Księdza Rekolekcjonisty na dzieła 
prowadzone przez księży pallotynów. 

7. We wtorek, 25 marca, obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Na godzinę 1630 zapraszamy do kaplicy Świętej Rodziny wszystkich, 
którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Jest to modlitwa 
za nienarodzone dziecko, którą rozpoczynamy 25 marca, a kończymy 
25 grudnia.

8. W środę, 26 marca, rozpoczynają się rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej 
i szkół średnich, które poprowadzi ks. Rafał Czekalewski SAC z Lublina. 
Plan rekolekcji jest umieszczony w Gazetce parafialnej, w gablotach 
i szkołach.

9. W piątek Droga krzyżowa 
 dla dorosłych o godz. 730 i 1730

 dla dzieci o godz. 1645

 dla młodzieży, w kaplicy Świętej Rodziny, o godz. 1900

10. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 przy ul. Gagarina 19 
serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty pod hasłem: „Poznajemy 
starożytne cywilizacje” w dniu 27 marca w godz. 1030 - 1330.


