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„On jest moim Synem umiłowanym,
Jego słuchajcie!”
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym” – w czasie chrztu
Jezusa, a dziś wyraźnie wskazanie – „On jest moim Synem”.
Dodane są jeszcze słowa: „Jego słuchajcie”. Co to znaczy,
słuchać Chrystusa? Na to pytanie każdy z nas musi sam
wciąż dawać sobie odpowiedź, jeśli nasze życie ma być
zgodne z wiarą. Św. Jan Paweł II w jednym ze swoich
rozważań stwierdza, że „odpowiedź zaś będzie za każdym
razem nieco inna: inna będzie odpowiedź ojca czy matki,
inna dziecka, młodzieńca czy dziewczyny, inna człowieka
nauki, polityki, kultury, inna człowieka ciężkiej pracy”.
Odpowiedź musi być autentyczna. Ewangelia dzisiejsza
jest zachętą („Jego słuchajcie!”) do dalszych wysiłków
ku świętości i ku Wielkanocy. Jezus przemienia się w obecności
wybranych uczniów, aby umocnić ich wiarę, aby zbliżająca się
męka i śmierć były dostrzegane w świetle przemienienia.
Tajemnica Góry Tabor powtarza się w każdej Mszy świętej.
Tą górą jest ołtarz, na którym poprzez postacie chleba i wina nasza wiara dostrzega blask chwały Jezusa.
Jezu! Dziękuję Ci za to, że często uczestniczę w Twoim przemienieniu i proszę o wytrwałość w realizowaniu
słuchania Ciebie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pan jest Bogiem, który przebacza”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Jeśli życie jest pielgrzymką do niebieskiej ojczyzny,
to starość jest czasem, gdy jesteśmy najbardziej skłonni myśleć o wieczności”.
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CZYSTA KAROLINA /4/
Na mieszkańcach wioski
Wał-Ruda robiła wrażenie stała modlitwa
Karoliny Kózki. Pracując
czy idąc przez pola
śpiewała
pobożne
pieśni i odmawiała
różaniec. Jedna z mieszkanek wioski, przez
całe życie pamiętała,
jak będąc dzieckiem
przestraszyła się ptaków
w polu, a Karolinka,
która wracała z kościoła
i pięknie śpiewała,
przytuliła ją i oddała
mamie.
Karolina modliła się przy pracy. Niekiedy pytano ją:
„Co ty tam szepczesz?” Odpowiadała: „Proszę Boga,
żebym nie ustała w pracy”.
Karolina pomagała biednym i chorym. Przygotowywała chorych do przyjęcia Komunii świętej w domu
przed przyjściem księdza z sakramentami.
Była łagodna, ale też bezkompromisowa i stanowcza.
Koleżankę, która wybierała się na wiejską zabawę,
przestrzegała przed „szmaceniem”.
O świętości Karoliny od początku przeświadczony
był jej Ksiądz Proboszcz z Zabawy. Wyczuł niezwykłość
swej młodej paraﬁanki. Kilka dziesięcioleci przed
Soborem Watykańskim II, nie wahał się świeckiej
dziewczynie powierzyć katechizacji dzieci i młodzieży,
a także dorosłych. Choć Karolina nie studiowała
teologii, jej wiedza musiała być bardzo kompletna,
skoro w pełni zaakceptował jej kompetencje. Nie
pisała rozpraw teologicznych, ale swoim życiem
pokazała, na czym polega istota chrześcijaństwa.
Ksiądz Proboszcz nazywał ją „Aniołem” i „Pierwszą
duszą do nieba.”
opr. Bartłomiej Paduch

TYLKO DLA DOROSŁYCH
Alfabet rodzica:

Ukaż dziecku wartość i piękno życia.
Wierz w możliwości dziecka.

Yyy...? (niewiadoma – bądź na nią zawsze
przygotowany).
Zachęcaj dziecko do dalszej pracy.

MODLITWA DZIECKA
„Boże, dziękuję Ci za to,
że troszczysz się o moją siostrę”.
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ŚNIEŻYSTA BAŚŃ
- TĘCZOWY SEN O ZIMIE
A dziś, nocą marca śnieżystą
miałam sen kolorowy, tęczowy...
We śnie tym, ciemną nocą ujrzałam
wielkie mnóstwo spadających z bielutkiego nieba
śnieżystobiałych płateczków śniegowych.
Były takie niewinne, cichutkie
Wirowały w jakże mroźnym powietrzu
W przecudownym swym tańcu śnieżystym
Przy czym, chociaż jak już wcześniej wspominałam
tych śnieżynek całe krocie tańczyły
To różniły się od siebie diametralnie
Każda z nich (a były ich miliony)
Była tak niepodobna do innych...
Koroneczki śniegowe tych płatków
Układały się w baśniowe wzory
Jakżeż pięknie! To wyrazić trudno
Lepiej trwać w zachwyconym milczeniu...
Nagle - białe do tej chwili niebo
stało się błękitne niczym w maju;
Na nieboskłon wypłynęło Słońce
rozświetlając zimową scenerię
a tym samym każdy płatek z osobna.
Śnieżyneczki zajaśniały złociście,
dzwoniąc cichym, specyﬁcznym śmiechem...
Las sosnowy, który patrzył na śnieżki
Zachwycony tym ich tańcem przepięknym
bił im brawo, wołając radośnie:
- Chodźcie malcy, usiądźcie, spocznijcie
na tej oto, wiekowej już, sośnie!
Lecz śnieżynki jakby na coś czekały
I po chwili, z błękitu, hen z góry,
najpierw wolno, potem coraz szybciej
niezliczona ilość piłeczek bardzo małych,
o cudownych, świetlistych kolorach:
bzu, róż, bratków no i innych kwiatów lata
wypływały z niebiańskiej otchłani
i, o dziwo! Rozpoczęły swój taniec tęczowy, wesoły
łącząc się w nim z bielutkimi śnieżynkami
Och, w jak piękny obraz zmienił się zimowy świat!
Stał się po prostu w tym śnie cudownym Rajem.
Wirujące płateczki śniegowe
i tańczące różnobarwne piłeczki
To był widok godzien obejrzenia...
Lecz jak każdy sen i ten dobiegł kresu
A wspomnienie o nim pozostało.
Cóż poradzić... Tych kolorowych snów wesołych
jest zbyt mało. Stanowczo za mało...
Katarzyna Wilczyńska

P O S ŁU C H A J
PAPIEŻA FRANCISZKA
„Odzyskajmy i pogłębmy zapał”.

WIERNOŚĆ, CZYLI „WĄSKA DROGA” KRZYŻA
– WYWIAD Z S. MAGDALENĄ
uczą się tam też chłopcy. Siostry
otworzyły także gimnazjum,
a od nowego roku będzie i szkoła
podstawowa. Przy szkole jest
internat dla młodzieży spoza
Zanim przyjechałam do Radomia, Warszawy. Wtedy, w szkole,
byłam katechetką w różnych przyglądałam się Siostrom, ich
domach Zgromadzenia: 5 lat w modlitwie i pracy i zastanawiałam się,
Częstochowie, później 2 lata w co to jest to „powołanie” i jak je
Szczekocinach, 2 lata w Niskowej rozpoznać. Znałam też inne zgrokoło Nowego Sącza. W Radomiu, madzenia zakonne, ale Pan Bóg
Szkoła Podstawowa nr 23, to siódma dał mi poznać na modlitwie oraz
szkoła, w której katechizuję.
przez pewne okoliczności, że tutaj
chce mnie mieć.
Jak długo jest Siostra
w Zgromadzeniu?
Oprócz pracy w PSP nr 23 pomaga
Siostra w prowadzeniu Scholi
13 rok.
dziecięcej. Czy to znaczy, ze praca
z dziećmi sprawia Siostrze największą
Co zdecydowało, że wybrała
przyjemność?
Siostra taką drogę życia?
Praca z dziećmi to tylko jedna
To Pan Bóg zdecydował dając mi z wielu posług apostolskich, jakie
powołanie zakonne, a ja to roze- pełni nasze Zgromadzenie. Ja
znałam i z radością się zgodziłam. zostałam posłana akurat do dzieci,
lubię tę pracę, ale w każdej chwili
Jest wiele zgromadzeń zakonnych. rodzaj mojej posługi może się
Co spowodowało, że Siostry wybór zmienić i będę robić coś innego
padł na Zgromadzenie Sióstr i też będę szczęśliwa, bo najważZmartwychwstanek?
niejsze to pełnić wolę Bożą.
Siostro Magdaleno, we wrześniu
2014 roku podjęła Siostra pracę
w naszej parafii. Co Siostra robiła
zanim przyjechała do Radomia?

Tak jak Pan Bóg jest dawcą
powołania, tak też On wybiera
Zgromadzenie, do którego powołuje.
Siostry zmartwychwstanki poznałam
w Warszawie, ponieważ uczyłam się
w liceum prowadzonym przez
Siostry na Żoliborzu. Jest to szkoła
z tradycjami. Do niedawna uczyły
się tam tylko dziewczęta, obecnie

NUMER

Co lubi robić Siostra
w wolnym czasie?
Lubię muzykę, grę na gitarze,
na pianinie (tylko trochę umiem
grać), na organkach. Lubię też pracę
w ogrodzie, plewienie, koszenie
trawy. Gdy mam czas czytam książki,
szczególnie religijne i historyczne.

KRS

Skąd Siostra pochodzi?
Czy często wraca Siostra
w swoje rodzinne strony?
Pochodzę z Warszawy, z pięknego
Marymontu. Przyjeżdżam do
rodziców około dwóch razy w roku.
Czy trudno być w dzisiejszych
czasach osobą zakonną?
Odpowiadając na to pytanie, trzeba
by najpierw zapytać: Co to znaczy
„trudno”? Wierność zawsze jest
trudna i w każdych czasach była
trudna, bo wierność to kroczenie
„wąską drogą” krzyża, a tylko
na „szerokiej drodze” jest lekko
i łatwo. Trzeba też dodać, że każda
taka wierność chrześcijanina jest
trudna, nie tylko osoby zakonnej,
ale i matki, i ojca rodziny, i dziecka...
Jakie jest Siostry marzenie?
Chciałabym wypełnić w moim życiu
wolę Bożą i pomóc ją wypełnić
też tym, do których jestem
i będę posłana.
Życzę, by Siostry marzenie
mogło się spełnić.
Dziękuję za rozmowę.
Ja także dziękuję za rozmowę.

z s. Magdaleną rozmawiała
Ola Faryna

C A R I TA S PA L L O T Y Ń S K I E J :

0000309499
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: CARITAS PALLOTYŃSKA

BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA GAZE TKĘ.
S Y M B O L I C Z N A Z Ł O T Ó W K A , C Z Y 5 0 G R O S Z Y,
T O R A C Z E J N I E M A J ĄT E K ,
A D L A N A S Z E J G A Z E T K I , TO BYĆ A L B O N I E BYĆ .
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KALENDARZ
LITURGICZNY
1 marca 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Albina
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
PSALM 116B, 10 i 15. 16-17. 18-19
Rz 8, 31b-34
EWANGELIA: Mk 9, 2-10
2 marca 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Radosława, Heleny
LITURGIA SŁOWA: Dn 9, 4b-10
PSALM 79, 8-9. 11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38
3 marca 2015r. – WTOREK
Imieniny: Maryny, Tycjana
LITURGIA SŁOWA: Iz 1, 10. 16-20
PSALM 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12
4 marca 2015r. – ŚRODA
Św. Kazimierza, Królewicza
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 11
Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 15, 9-17
5 marca 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Adriana, Oliwii
LITURGIA SŁOWA: Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31
6 marca 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Jordana, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
PSALM 105, 16-17. 18-19. 2021
EWANGELIA: Mt 21, 33-43. 45-46
7 marca 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Pawła, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Mi 7, 14-15. 18-20
PSALM Ps 103, 1-4. 9-12
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

NUMER KRS HOSPICJUM
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0000185346

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskieg o dziś o godz. 1400
w kawiarence.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic
różańcowych dla Wspólnot Żywego Różańca.
4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1715. Oﬁara zbierana
do puszek po tym Nabożeństwie, przeznaczona jest na przygotowanie
Grobu Pańskiego.
5. W środę, 4 marca, przypada Uroczystość św. Kazimierza Królewicza
– Patrona naszej diecezji.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich
i zakonnych, a także w intencji rodzin osób powołanych, w czwartek
o godz. 1720. O godz. 1800 Msza święta w intencji powołań.
W I piątek po Mszach świętych porannych udamy się do chorych.
Spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas Mszy świętych porannych
i od godz. 1720. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. O godz. 1645
Droga krzyżowa i Komunia święta wynagradzająca dla dzieci. W I piątek
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Początek po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim
o godz. 2100. Pomyślmy o tym, że Jezus Eucharystyczny pragnie naszej
obecności na Adoracji choćby przez krótką chwilę. Po Mszy świętej
wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie konferencja pt. „Dlaczego
czcimy Najświętsze Serce Jezusa?” Po konferencji wznowienie Adoracji
i modlitwa ze Scholą Pallottiego zakończona indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1720.
7. W piątek Droga krzyżowa:
• dla dorosłych – o godz. 730 i 1720
(nie o 1730 – za błąd w zeszłym tygodniu przepraszamy),
• dla młodzieży – o godz. 1900 (w tym tygodniu wyjątkowo w kościele)
• dla dzieci – o godz. 1645.
8. W przyszłą niedzielę, 8 marca, rozpoczniemy w naszej paraﬁi rekolekcje
wielkopostne dla dorosłych. Poprowadzi je ks. Tadeusz Nowek SAC
– pallotyn z Sandomierza.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla
dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców.
10. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona
Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.
11. W naszej księgarni jest do nabycia w cenie 40 zł „Oratorium „Pasja
Jezusa Chrystusa” wg objawień błogosławionej Katarzyny Emmerich”.
To dwie płyty CD opisujące w szczegółowy sposób poprzez narrację
i orkiestrację oraz chór ostatnie godziny życia Jezusa. Płyta już w pierwszym
miesiącu sprzedaży stała się bestsellerem. Na płytach rozbrzmiewa wiele
instrumentów pochodzących z czasów Jezusa, m.in. duduk - instrument
wykorzystany w ﬁlmie „Pasja” Mela Gibsona.
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