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EWANGELIA: Łk 9, 28b-36
„Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana
i wyszedł na górę, aby się modlić”.
Podczas modlitwy, „Jego ubranie stało się lśniąco białe.
Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz (...)
mówili o Jego odejściu”. Przemienienie Jezusa, „zmienił się
wygląd Jego twarzy”, dostrzegł Piotr. „Mistrzu, dobrze, że
tu jesteśmy”. Wcześniej protestował, że nie chce nic wiedzieć
o drodze, która prowadzi Nauczyciela do zmartwychwstania,
wiodąc przez mękę i śmierć. „Dobrze, że tu jesteśmy”. Piotr
jest zachwycony. Chce tu zostać. Tymczasem głos z obłoku
niweczy wszelkie złudzenia: „To jest Syn wybrany, Jego
słuchajcie”. Co to znaczy słuchać Jezusa? Na to pytanie musimy
odpowiedzieć sobie sami. Jeśli nasze chrześcijaństwo ma być
zgodne z wiarą, ma być autentyczne i szczere. Chrystus wzywa
każdego, aby wziął swój własny krzyż i szedł za Nim. Panie,
podziwiając Twoje przemienienie, niech będę świadomy,
że czeka Cię dźwiganie krzyża na Golgotę.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Niekiedy Bóg może wydawać się nieobecny i niezdolny do przeciwstawienia się złu.
Bóg Ojciec objawił jednak swoją wszechmoc w sposób najbardziej tajemniczy w dobrowolnym
uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna, przez które zwyciężył zło”.

ŻYCZENIA

Ks. Mirosławowi Dragielowi SAC,
życzymy z okazji imienin
odkrywania pełni życia duchowego
w tajemnicy Eucharystii.
Niech Jezus i Maryja stawiają na Księdza drodze
tylko ludzi pięknych sercem i życzliwych.
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STARAJ SIĘ ZYSKIWAĆ ODPUSTY
„Tak mało trzeba nam i dużo tak,
żeby szczęśliwym być, drugiemu
szczęście dać…”
Tak śpiewała śp. Anna Jantar
i przyszło mi do głowy, jak czasem
niewiele wysiłku z naszej strony
potrzeba, by pomóc drugiemu
osiągnąć szczęście. I to największe,
bo wieczne. Mam na myśli ODPUSTY.
Zawsze miałam w sercu pragnienie
niesienia pomocy innym, najbardziej
potrzebującym. Niedawno zdałam
sobie sprawę, że ci, którzy nie mogą
już sami sobie pomóc, bo ziemski
ich czas minął, a wciąż czekają na
pomoc od innych, to zmarli przebywający w czyśćcu.
Tyle jest sposobności do otrzymania
łaski odpustu, a tak niewiele robię,
bo zwyczajnie nie mam wiedzy, jakie
mamy wspaniałe możliwości. Kościół
Pielgrzymujący – czyli my wszyscy
żyjący na ziemi, zmagający się
z trudnościami, szatanem i dążący
do zbawienia – możemy tak wiele
uczynić dla Kościoła Cierpiącego
– naszych braci i sióstr, którzy już
opuścili ten świat, ale nie są jeszcze
gotowi na złączenie się z Kościołem
Triumfującym – świętymi w niebie.
Dlatego oni oczyszczają się przez
cierpienie, które nazywamy czyśćcem
i my możemy im w tym pomóc
oﬁarując właśnie odpusty.
Odpust zupełny, to darowanie
wszystkich kar za grzechy. Papież
określa, co należy zrobić, by go
uzyskać.
Po pierwsze, aby uzyskać odpust
zupełny wymagane jest wykonanie
określonej dowolnej pobożnej
praktyki. Odpust zupełny możemy
uzyskać KAŻDEGO DNIA ROKU.
Oto pięć przykładowych pobożnych
praktyk, za które można uzyskać
odpust: półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu; półgodzinne
czytanie Pisma Świętego; odmó-
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dzieło obdarzone odpustem
cząstkowym. Tym więcej będzie
wienie jednej części (pięciu tajemnic) darowania kara, im więcej gorliwości
różańca świętego – w kościele albo okaże osoba zyskująca odpust.
jeśli modlimy się poza kościołem,
W Roku Miłosierdzia możemy
to należy pomodlić się różańcem z w Radomiu uzyskać odpust zupełny
kimś; odprawienie Drogi krzyżowej; idąc np. do katedry. W czasie
odmówienie Koronki do Miłosierdzia Wielkiego Postu możemy uzyskać
Bożego w kościele.
odpusty spełniając takie warunki:
Po drugie – warunkiem uzyskania 1. We wszystkie piątki Wielkiego
odpustu zupełnego jest stan łaski Postu za pobożne odmówienie
uświęcającej (czyli częsta spowiedź) modlitwy „Oto ja dobry i najsłodszy
i przyjęcie Komunii świętej.
Jezu” po Komunii świętej przed
Po trzecie – należy odmówić wizerunkiem Chrystusa Ukrzydowolną modlitwę w intencjach żowanego można zyskać odpust
papieża, np. „Ojcze nasz” lub zupełny. W inne dni można zyskać
odpust cząstkowy.
„Zdrowaś Maryjo”.
„Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
Po czwarte – wymagane jest upadam na kolana przed Twoim
wykluczenie wszelkiego przywią- obliczem i z największą gorliwością
zania do grzechu.
ducha proszę Cię i błagam, abyś
Nie możemy również zapomnieć wszczepił w moje serce najżywsze
o intencji uzyskania odpustu i oﬁa- uczucia wiary, nadziei i miłości
rowania go za konkretną zmarłą oraz prawdziwą skruchę za moje
osobę lub ogólnie za cierpiących grzechy i silną wolę poprawy. Oto
w czyśćcu. A najlepiej można zrobić z sercem przepełnionym wielkim
to przez Maryję, która wie, komu uczuciem i z boleścią oglądam
nasza pomoc jest najbardziej w duchu Twoje pięć ran i myślą się
potrzebna: „Pragnę uzyskać odpust w nich zatapiam, pamiętając o tym,
zupełny i przez Twoje ręce, Matko dobry Jezu, co już Dawid włożył
Boża, oﬁarowuję go Bogu za dusze w Twoje usta: „Przebodli ręce moje
w czyśćcu. Proszę, aby przez Ciebie i nogi, policzyli wszystkie kości
wybrana dusza, dzięki temu odpu- moje” (Ps. 22, 17).
stowi została wybawiona z czyśćca”. 2. Za pobożne odprawienie Drogi
Każdy z nas może uzyskiwać odpust Krzyżowej można uzyskać codziennie
tylko za siebie lub oﬁarować go za odpust zupełny. W indywidualnym
zmarłego, ale za nikogo z żyjących, odprawianiu należy przechodzić od
ponieważ każdy człowiek sam jest stacji do stacji. W odprawianiu
w stanie dokonać przemiany swo- wspólnotowym wystarczy, że przejego życia i wypełnić wymagane chodzi prowadzący lub ministrant
do otrzymania odpustu warunki. z krzyżem.
Odpust zupełny można uzyskać 3. Za pobożne uczestniczenie
tylko jeden raz w ciągu dnia, w nabożeństwie Gorzkich żali.
natomiast odpusty cząstkowe
A więc kochani Bracia i Siostry
można uzyskiwać w ciągu jednego
dnia wielokrotnie. Odpust cząst- – do boju! Naprawdę tak mało
kowy uwalnia od kary należnej za trzeba, by drugiemu szczęście dać...
grzechy nie w całości, a w jakiejś Być może i my będziemy kiedyś
części. Kryterium miary odpustu wyglądali takiej pomocy.
cząstkowego stanowi wysiłek i
gorliwość, z jaką ktoś wykonuje
Ewa Gawor

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Stosunkowo niedawno „świętowanie” niedzieli było ułatwione (…)
przez samą organizację społeczeństwa,
w którym odpoczynek niedzielny stanowił trwały element
prawodawstwa dotyczącego różnych form pracy”.

KURS „NOWE ŻYCIE”
Zapraszamy młodzież w wieku 18-30 lat na Kurs

NOWE ŻYCIE!

Miejsce: Sala przy katedrze radomskiej.
Termin: ostatni weekend lutego (26-28 lutego).
Informacje: Marcin Piechota, tel. 600 380 220, galilejczyk@gmail.com
Zapisy: do środy, 24 lutego.

Świadectwa uczestników Kursu:

„Moje największe przeżycie to ostatni etap Kursu,
kiedy naprawdę poczułem, że Duch Święty jest przy
mnie. Czułem Jego obecność na własnym ciele. Poza
tym przeżyłem najlepszą spowiedź w moim życiu”.
Tomek

„Zastanawiałam się po co mi taki Kurs. Wczoraj na
spowiedzi po raz pierwszy wydobyłam z dna swojego
serca to, o czym nigdy nie mówiłam, czego się wstydziłam, to że mój tato pił, że dom nie kojarzy mi się
z miłością i pokojem, że trudno mi dotknąć miłości
Boga i że bardzo pragnę, by Jezus wtulił mnie w swe
ramiona i nigdy nie wypuścił. Mam nadzieję, że wybaczyłam tacie i że Duch Święty zmieni moje relacje
na lepsze i że uwierzę, że Bóg mnie kocha”.

od troski i ﬁksacji. Czułam pokój i nic nie było tak ważne.
Tylko mówiłam „Boże, Ty jesteś, jesteś, jesteś…”.
W sumie to wszystko wiedziałam, to co było na tym
Kursie, ale nigdy nie chciałam tego przyjąć. Wcześniej
to ja byłam królem i rządziłam swoim życiem tak,
jak chciałam – tak, że rozbijałam sobie głowę. Żyłam
w ciemności, nikomu nie ufając. Teraz chcę inaczej
– wybrałam Boga”.
Gosia

„Wcześniej byłam jak religijny analfabeta. Najpierw
dowiedziałam się, że Bóg mnie kocha – mimo wszystko,
że jestem godna Jego miłości. Potem wszystko się
poukładało: pierwszy jest Bóg, a potem reszta. A na
koniec doświadczyłam „dotknięcia” Ducha Świętego
– wciąż czuję tę radość i spokój. Znalazłam to, czego
całe swoje życie szukałam. Dzięki Ci Boże, że tak
Gosia
pokierowałeś moim życiem, że stałam się dzieckiem
„Bóg zabrał mój lęk i strach, bo Mu na to wreszcie Bożym. To było piękne, niezapomniane przeżycie – to
pozwoliłam. Wcześniej żaden psycholog nie był w stanie POCZĄTEK NOWEJ DROGI. Chciałabym zachęcić jak
mi pomóc. A teraz, kiedy powierzyłam swoje życie najwięcej ludzi do uczestnictwa w tym Kursie”.
Jezusowi, tak na 100%, poczułam, że jestem wolna.
Kasia
Podczas tego Kursu czułam, jak moje serce odpoczywa
Zaprasza „Galilea”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Chrześcijańskie przepowiadanie moralne nie jest stoicką etyką; jest czymś więcej niż jakąś ascezą,
nie jest zwykłą ﬁlozoﬁą praktyczną ani katalogiem grzechów i błędów”.
w Padwie. Był tam spowiednikiem
prawie 40 lat. Konfesjonał stał się
Potrzeba modlitwy – tu na ziemi, jego terenem misyjnym. Przyjmował
ale także wstawiennictwa świętych penitentów po kilkanaście godzin
dziennie, cierpliwie rozdając Boże
patronów.
przebaczenie.
Właśnie dlatego na misjonarzy
Św. Ojciec Pio – to imię znają
miłosierdzia oczekują przed konfesją
chyba
wszyscy nasi Czytelnicy.
(grobem) świętego Piotra dwaj „męWarto,
naprawdę
warto zapoznać
czennicy konfesjonału” - św. Leopold
się
dokładnie
z
niezwykłym
życioMandic’ i św. Ojciec Pio. Szklane
trumny, a w nich doczesne szczątki rysem świętego. Kapłan, zakonnik
(również kapucyn), spowiednik,
obu „apostołów sakramentu
kierownik duchowy, mistyk, stygpojednania”.
matyk… Z wielką czcią i miłością
Św. Leopold żył na przełomie XIX sprawujący Eucharystię. Spędzający
i XX wieku. Mimo niskiego wzrostu po kilkanaście godzin dziennie
był wielkim kapłanem i zakonnikiem w konfesjonale. Kochający chorych
(kapucynem). Marzył o misjach w i cierpiących… Pełen cierpliwości,
krajach Wschodu. To pragnienie a zarazem bardzo konkretny i beztowarzyszyło mu przez długi czas. kompromisowy w zwalczaniu zła
Został jednak skierowany do pracy i grzechu.
Ciąg dalszy na 4 stronie
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OBEJMUJĄC KRZYŻ
Środa Popielcowa 2016. Bazylika
Watykańska wypełniona po brzegi.
Rozpoczyna się procesja do ołtarza.
Najpierw długi sznur około tysiąca
kapłanów… Misjonarze miłosierdzia.
To właśnie oni pod koniec Mszy św.
otrzymają szczególny mandat od
papieża. Mają stać się tymi, przez
których Boże przebaczenie dotrze
do wielu serc, wciąż czekających
na pojednanie. Mają stać się tymi,
którzy obudzą tęsknotę za bliskością
Boga. Poprzedniego dnia Franciszek
powiedział do nich: „Być spowiednikiem według serca Chrystusa
oznacza okryć grzesznika płaszczem
miłosierdzia”. To wielkie zadanie,
dlatego trzeba dużo modlitwy, aby ci
właśnie kapłani dobrze je wypełniali.

KALENDARZ
LITURGICZNY
21 lutego 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eleonory, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 15, 5-12. 17-18
PSALM 27, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Flp 3, 17 – 4, 1
EWANGELIA: Łk 9, 28b-36
22 lutego 2016r. - PONIEDZIAŁEK
KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Imieniny: Piotra, Marty, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA: 1 P 5, 1-4
PSALM 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 16, 13-19
23 lutego 2016r. – WTOREK
Imieniny: Izabeli, Romana, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 1, 10. 16-20
PSALM: 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12
24 lutego 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusza, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
Jr 18, 18-20
PSALM: 31, 5-6. 14. 15-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28
25 lutego 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiktora, Zygfryda, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31
26 lutego 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksander, Mirosław
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
PSALM 105, 16-17. 18-19. 20-21
EWANGELIA: Mt 21, 33-43. 45-46
27 lutego 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Anastazji, Gabriela, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Mi 7, 14-15. 18-20
PSALM 103, 1-4. 9-12
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

TYLKO DLA
DOROSŁYCH
„Stosuj kary oszczędnie,
kiedy wszystkie inne metody
zawiodą, i nie pozwól,
by karanie weszło Ci w nawyk.
Gdy zdecydujesz się
na ukaranie dziecka, ważne,
by być konsekwentnym”.

…Procesja idzie dalej. Biskupi, kardynałowie, papież. Cały Kościół staje
u progu Wielkiego Postu, zwracając się do Chrystusa, by ten święty czas,
przeżywany w Roku Miłosierdzia, przyniósł niezwykłe owoce. Kiedy tak się
stanie? Bóg łaski nie odmawia, Jubileusz to szczególny dar. Ważne jest
jednak otwarcie się każdego z nas na miłosierdzie. Prośmy świętych patronów, aby kapłani – misjonarze miłosierdzia, spowiednicy, rekolekcjoniści
z wielkim zaangażowaniem rzucali ziarno. Prośmy, by serca stały się prawdziwie żyzną glebą, w której zakiełkują i wyrosną kłosy pełne dobrych
postanowień i czynów. Niech wskazówką dla nas na wielkopostnych drogach
będą słowa ojca Pio: „Ufaj bardzo Jego miłosierdziu i dobroci. On nigdy cię
nie opuści. Nie przestawaj jednak mocno obejmować Jego świętego krzyża”.
Święty Ojcze Pio, święty Leopoldzie – módlcie się za nami!
opr. ms

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami.
Z tej okazji można złożyć oﬁarę do puszek na potrzeby misji.
2. Kolejne spotkanie kursu przedmałżeńskiego dziś o godz. 1400
w kancelarii paraﬁalnej.
3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą Niedzielę Wielkiego
Postu o godz. 1715. Po Nabożeństwie można pod chórem złożyć oﬁarę
na przygotowanie Grobu Pańskiego.
4. W piątek Droga krzyżowa: dla dorosłych – o godz. 730 i 1720;
dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny;
dla dzieci – o godz. 1645.
5. W przyszłą niedzielę, 28 lutego, rozpoczynamy w naszej paraﬁi
Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Poprowadzi je ks. Piotr Bieniek SAC
– Proboszcz paraﬁi św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.
6. W naszej paraﬁalnej księgarni są do nabycia kalendarze,
a także modlitewniki i ciekawe książki o tematyce wielkopostnej.

Odeszli w styczniu do Pana:
Krzysztof Stanisław Kosowski /l. 59/
Adam Włodzimierz Wojnarski /l. 69/
Anastazja Zoﬁa Kosiec /l. 74/
Irena Piasta /l. 78/
Leokadia Sokulska /l. 79/
Jan Marian Soja /l. 81/
Marianna Jabłońska /l. 83/
Jan Kucharczyk /l. 85/
Jan Opala /l. 88/
Stefania Ciołczyk /l. 95/

?

„Czemu Bóg
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A zesłał Syna swego,
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a nie sam zszedł
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K
z niebios?”
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Bo Bóg jest duchem.
Duch nie mógłby np. zostać przybity
do krzyża.

Sakrament chrztu świętego
w styczniu przyjęli:
Jan Witaszek
Maksymilian Rybak
Franciszek Łukasz Frydrych
Krystian Smagowski
Tomasz Sadowski
Maja Rutkowska
Filip Kleczewski
Julita Kosiela
Alan Oliwier Czerwiński
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