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W dzisiejszym wydarzeniu ewangelicznym jest niewierny 
i uparty Apostoł: „jeśli nie ujrzę... nie uwierzę”. „Zobacz moje
ręce... i włóż rękę do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym”. Dzisiejsza niedziela, to Uroczystość 
Miłosierdzia Bożego. W pierwszej części Ewangelii czytamy
o ustanowieniu sakramentu pokuty. „Weźmijcie Ducha Świę-
tego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. 
Dzięki temu możemy zawsze przywrócić naszej duszy łaskę 
chrztu. Kościół otrzymał od Chrystusa Władzę nad grzechem
i moc dla dobra ludzkich sumień. Jakże wielki to przejaw 
miłosierdzia. Chrystus pochyla się nad każdym z nas, nad 
naszą grzesznością. Obyśmy także pochylali się nad ludźmi
potrzebującymi naszego wsparcia. Przekazujmy naszym 
bliźnim pokój Chrystusowy. „Pokój wam! Jak mnie posłał 
Ojciec, tak i Ja was posyłam!” Mamy być świadkami Bożego 
miłosierdzia. Święty Boże, dla Jego bolesnej męki miej 
miłosierdzie dla nas i świata całego.
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Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

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

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest bogaty w łaskę i wierność. 

Te dwa pojęcia wyrażają w sposób zwarty bogactwo imienia Bożego”.
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N IEDZIEL A 
MIŁOSIER DZI A BOŻEG O

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Chrystus jest zawsze młody i jest zawsze źródłem nowości”.
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„Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata”
/Mt 5, 13-14/

Sól i światło – dwa elementy należące do codzienności,
czasem niedoceniane, niedostrzegane, a jednak bardzo
potrzebne. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby 
na całym Ustroniu i Młodzianowie na kilka dni wyłą-
czono prąd. Wyobraźmy sobie, jak mdła i nietrwała 
stałaby się potrawa bez smaku, który może nadać sól.
Wyobraźmy sobie, czym byłaby „młoda wiosna Kościoła”
– bez świadectwa pełnego radości i entuzjazmu…

Właśnie dlatego św. Jan Paweł II trzykrotnie wołał 
w Toronto: „Odwagi!” Ojciec Święty wiedział, jak bardzo
młodzi potrzebują wsparcia na drodze wiary. Nieprawdą
jest stwierdzenie, że młodzież jest „coraz gorsza”. Jej 
dążenia i pragnienia mogą przynieść wielkie owoce, 
muszą być tylko właściwie ukierunkowane. Oczywiście,
nie jest to łatwa sprawa, tak było wtedy – kilkanaście 
lat temu w Kraju Klonowego Liścia i podobnie jest dziś
– u nas. Jednak nie wolno rezygnować i przyjmować 
postawy: „z ciebie już nic nie będzie”.

Papież nie uległ zniechęceniu. Nie bał się tego, że jest 
zmęczony, schorowany, o wiele lat starszy. Skąd czerpał 
wielką siłę, nadzieję i energię, którymi zarażał młodych?
Odpowiedź nasuwa się bardzo szybko: wskazywał 

nie na siebie, ale na… Chrystusa. Sam Nim żył i Jego 
chciał dać młodzieży, niejako mówiąc: „oto Tajemnica
wiecznej młodości i prawdziwego szczęścia”. Ktoś 
mógłby uważać za paradoks, że 82-letni człowiek 
poucza dwudziestolatków o nadziei, która „tryska w 
młodych sercach”. Może i tak, ale jest to… Boży paradoks,
podobnie jak śmierć Chrystusa na drzewie hańby 
albo głoszenie Ewangelii przez byłego prześladowcę
Jezusa i Kościoła. Drogi Boże są pełne takich 
„paradoksów”. Nie ma się co dziwić, że Ojciec Święty, 
dla którego Toronto 2002 był ostatnim (tu na ziemi) 
międzynarodowym ŚDM, umiał znaleźć wspólną 
płaszczyznę z 800-tysieczną grupą uczestników Spo-
tkania i przekazać świeżość wiary, będąc dla młodych 
przykładem, jak stawać się solą ziemi i światłem świata.

Na koniec jeszcze jedno zdanie, niezwykle ważne 
i aktualne, którym św. Jan Paweł II podsumował Mszę 
Posłania w Toronto. Potraktujmy je jako swoisty 
testament Patrona ŚDM dla nas wszystkich, szczególnie
teraz – w roku wskazującym na najgłębszy sens 
nawrócenia: „Nie jesteśmy sumą naszych słabości 
i upadków; jesteśmy sumą ojcowskiej miłości do nas”.

Niech ta miłość umacnia w każdym sercu nadzieję 
i przemienia je swoją mocą.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
TORONTO / 2002

ms

WSPARCIE DLA KSIĘDZA BISKUPA
Od ostatniego dnia lutego, mamy w Radomiu trzeciego
Księdza Biskupa. Podczas święceń biskupich, nasz 
ordynariusz, powiedział w homilii takie zdanie: „Twoje
ręce ukazujące Ewangelię – niech będą wspierane 
potężnym echem słów Najświętszej Maryi Panny: 
„Oto ja, niech mi się stanie według Twego słowa” 
wypowiadanych przez tych, którzy noszą piękne imię 
„chrześcijanin””.

Jak często mówimy modlitwę „Anioł Pański”? Teraz, 
w Okresie Wielkanocnym, odmawia się w jej miejsce 
modlitwę „Królowo nieba”. Wzruszające jest usłyszeć 
te modlitwy szeptane przez kogoś, w czyim domu
jesteśmy akurat koło godziny 12. Modlitwa „Anioł 
Pański” mówi nam o wielkim posłuszeństwie Maryi. 

Nie do końca wszystko rozumiała, była zaskoczona, 
a jednak mimo wszystko mówi Bogu, że całkowicie 
zdaje się na Niego i Jego plany.

Bardzo poruszyły mnie te słowa Księdza Biskupa. Noszę
piękne imię „chrześcijanin”. A więc – choć nie do końca
wszystko rozumiem, choć jestem zaskakiwany, a jednak
mimo wszystko – w każdej sprawie – powinienem 
zdawać się na Boga i Jego plany. To imię zobowiązuje…

Moje „tak” mówione Bogu w najdrobniejszej sprawie, 
to echo „tak” Maryi. Ona je wypowiedziała, żeby świat 
mógł być zbawiony. Ja mam wypowiadać, żeby… 

…żeby być wsparciem dla Księdza Biskupa, 
dla każdego. xp

N U M E R  K R S 
H O S P I C J U M 
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TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„Pamiętaj, że czas jest darem, nie ciężarem. 
Każdy dzień przynosi okazję do wprowadzenia pozytywnych 

zmian w życiu Twojego dziecka”.
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Oto fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka 
z audiencji ogólnej z ostatniej środy:

„Dzieci są najpiękniejszym owocem błogosławień-
stwa, jakim Stwórca obdarzył mężczyznę i kobietę”.

„Wiele dzieci od samego początku jest odrzucanych, 
porzuconych, ograbionych ze swego dzieciństwa 
i przyszłości. Niektórzy, jakby dla usprawiedliwienia,
ośmielają się powiedzieć, że pomyłką było ich 
zrodzenie. To haniebne! Proszę, nie zrzucajmy 
na dzieci naszych win!”

„Dzieci nigdy nie są „pomyłką”. Ich głód nie jest 
„pomyłką”, tak jak nim nie jest ich ubóstwo, 
ich słabość, ich porzucenie”. 

„Nie jest „pomyłką” także niewiedza dzieci czy to, 
że są niezdolne. Tak wiele dzieci nie wie, co to szkoła”. 

„Jeśli w ogóle, to są to motywy, aby kochać dzieci 
tym bardziej, z większą hojnością”.

„Każde dziecko marginalizowane, porzucone, żyjące 
na ulicy żebrząc i z wszelkimi nielegalnymi dochodami,
bez szkoły, bez opieki medycznej, to wołanie wzno-
szące się do Boga, oskarżające zbudowany przez 
nas, dorosłych, system”. 

„Żadne z dzieci nie jest zapomniane przez Ojca, który
 jest w Niebie. Żadna z ich łez nie będzie zmarnowana!”

„To prawda, że – Bogu dzięki – dzieci z poważnymi 
upośledzeniami bardzo często znajdują nadzwy-
czajnych rodziców, gotowych na wszelkie poświęcenia 
i wszelką wielkoduszność. Ale rodzice ci nie powinni 
być zostawiani samym sobie! Powinniśmy wspomagać
ich trud, ale także obdarzyć ich chwilami wspólnej 
radości, beztroskiej wesołości, aby nie ogarniała ich 
jedynie rutyna terapeutyczna”.

„Dzieci płacą koszty niedojrzałych związków 
i nieodpowiedzialnych separacji”. 

„Nazbyt często na dzieci spadają skutki życia zdartego 
przez: pracę dorywczą i źle opłaconą, nie do zniesienia 
rozkład godzin, nieskuteczny transport...” 

„Kościół rodzicom i dzieciom naszego świata niesie:
Boże błogosławieństwo, macierzyńską czułość, 
zdecydowane upomnienie i stanowcze potępienie. 
Bracia i siostry dobrze się zastanówcie: z dziećmi się 
nie żartuje!”

„Pan osądza nasze życie słuchając tego, co Mu mówią
aniołowie dzieci, aniołowie, którzy „wpatrują się 
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”
(por. Mt 18, 10). Zawsze stawiajmy sobie pytanie: 
co powiedzą Bogu ci aniołowie dzieci?”

CO POWIEDZĄ BOGU 
ANIOŁOWIE DZIECI?

opr.

Maria Magdalena, której Miłosierny Jezus
Najcięższe grzechy odpuścił
I wtedy to całym swym sercem gorącym 
swego Mistrza tak bez reszty pokochała...
W piękny, cichy ranek niedzielny
Trzy dni po Ukrzyżowaniu Chrystusa
Stojąc przed pustym grobem Zbawiciela swego,
I tak gorzko, beznadziejnie płacząc
- Gdzież On jest? - z trwogą, gorączkowo rozmyślała;
Zobaczyła wprawdzie Jezusa,
Lecz, że to właśnie jest On, jej Ukochany Mistrz,
jeszcze zdać sobie sprawy - tonąc w rozpaczy
po prostu nie mogła, nie umiała!
A Jezus - Żywy, Prawdziwy
(Choć był przecież w ten straszny Piątek
Okrutnie Ukrzyżowany
I od tego czasu w grobie miał spoczywać),
Spojrzał przepięknymi oczami na Marię Magdalenę
I chcąc jej dać się poznać,
Zwrócił się do niej serdecznie: „Mario...”
A wtedy przeogromna radość 
zrozpaczoną Marię Magdalenę wprost zalała!
Przypadłszy do Świętych Stóp Nauczyciela swego
z radosnym wzruszeniem, nie do opisania,
krzyknęła: „Rabbuni”, co znaczy: „Nauczycielu, Mistrzu”
Te Jego biedne przebite stopy
po stokroć całowała...

Tak było ponad 2000 lat temu,  (Już 2000 lat wstecz!)
Przepiękna, prawdziwa, historia, lecz to nie znaczy,
że się to raz zdarzyło...
Przecież każda Święta, Kolorowa Wielkanoc
Jest piękną pamiątką tamtej Cudownej Niedzieli
Uroczystego Dnia Świętego
(Tego wszystkiego, co się wówczas wydarzyło)
Od tak wielu wieków przez cały Boży świat czczonego.
Każdy z nas, radość ogromną, na myśl,
że Jezus Ukochany zmartwychwstał, czuje
I taką świętą, niczym niezmąconą radością
wokół siebie emanuje.
A wtóruje tej radości nieśmiało budząca się
do życia przyroda;
Jasnozielone warkocze wierzb, przeglądające się
w ciemnym, szmaragdowym, tak pięknym stawie,
Czy zaledwie wyklute ze śnieżnobiałych jaj
śpiewające pieśni życia, biegając wesołymi stadkami
żółciutkie, puchate kurczątka, kurczaczki
po świeżej wiosennej trawie;
Czyste, błękitne, jakby świeże wymyte kwietniowe niebo
z biało - różowymi obłokami
A złociste, ogromne słońce
jakby się uśmiechało:
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ! JEZUS ŻYJE!
Tej świętej, Wielkanocnej radości
Nigdy nie będzie za mało!
Radujmy się!!

WIELKANOCNA RADOŚĆ
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Katarzyna Wilczyńska
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12 kwietnia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wiktora, Juliusza, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 32-35
PSALM 118, 1 i 4. 13-14. 22 i 24
1 J 5, 1-6
EWANGELIA: J 20, 19-31

13 kwietnia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Przemysława, Idy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 23-31
PSALM 2, 1-2. 4-5. 7-8
EWANGELIA: J 3, 1-8

14 kwietnia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Waleriana, Julianny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 32-37
PSALM 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7-15

15 kwietnia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Olimpii, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 16-21

16 kwietnia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Julii, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

17 kwietnia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Rudolfa, Klary, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 34-42
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

18 kwietnia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Bogusława, Apoloniusza
LITURGIA SŁOWA: Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2. 4-5. 18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Możemy dziś uzyskać
odpust zupełny pod takimi warunkami: przyjęcie Komunii świętej, 
modlitwa w intencjach papieskich, serce całkowicie wolne od wszelkiego
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego. Należy
także odmówić przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym 
publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę”
dodając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego np. „Jezu, ufam Tobie”.

2. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci, 
które w maju przystąpią do I Komunii świętej i ich rodziców.

3. Jutro, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i samotnych. O godzinie 830 różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza święta, a po niej błogosławieństwo chorych 
Najświętszym Sakramentem.

4. We wtorek, 14 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej, w kaplicy Świętej 
Rodziny odbędzie się spotkanie dla rodziców, których synowie 
przygotowują się do posługi ministranta i lektora.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta 
dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej wieczornej młodzież ze Scholi 
Pallottiego wystawi sztukę ewangelizacyjną – teatr cieni – o tematyce 
wielkanocnej. Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 
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Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Chociaż można sobie racjonalnie wytłumaczyć 

aspekt biologiczny śmierci, 
nie sposób przyjąć jej jako czegoś „naturalnego”. 

Śmierć jest sprzeczna z najgłębszym instynktem człowieka”.

Jezu Miłosierny,
pragnę dziś zyskać odpust 

za wszystkie grzechy całego mojego życia...za wszystkie grzechy całego mojego życia...
Dziękuję za Twoje wielkie miłosierdzie…Dziękuję za Twoje wielkie miłosierdzie…
Za miłość, którą objawiłeś mi na krzyżu… Za miłość, którą objawiłeś mi na krzyżu… 
Dziękuję, że swoim Zmartwychwstaniem Dziękuję, że swoim Zmartwychwstaniem 

dajesz mi nadzieję, 
której nie da nikt na świecie…

Pozwól mi, choć dzisiejszy dzień, 
przeżyć w zupełnej wolności 

od choćby najmniejszego grzechu… 
Jezu, ufam Tobie…


