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JEZUS

„A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną”.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia wypadki poprzedzające
mękę i zmartwychwstanie Jezusa. „Nadeszła już godzina, aby
Syn Człowieczy doznał chwały (...). Jeśli ziarno pszenicy wrzucone
w ziemię (...) obumrze, przynosi ob�ty plon”. Na święto Paschy
przybyli do Jerozolimy Grecy. Pragnęli zobaczyć Jezusa i pewnie
poznać Jego naukę, a może zostać uczniami. Odpowiedź Jezusa
jest prosta: „Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną”. Iść za
Chrystusem znaczy naśladować Go. W tych słowach zawarte
jest wszystko, co czeka wierzącego: droga krzyżowa, śmierć,
zmartwychwstanie i udział w chwale Jezusa. Innej drogi zbawienia
nie ma. Te słowa wypowiedziane tuż przed męką, są drogowskazem
dla nas. Zarówno Grecy, którzy chcieli zobaczyć Jezusa, jak i my,
jeżeli chcemy iść za Nim, musimy Go naśladować. Panie! O�arowałeś
siebie dla zbawienia świata, wspomagaj mnie we wzorowym
naśladowaniu Ciebie.
Adam Żak

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Kościół z pewnością potra� zrozumieć problemy, jakie w naszych czasach mogą utrudniać
zachowywanie obowiązku niedzielnego, i jest po macierzyńsku wrażliwy na los każdego ze swoich dzieci.
Za swoje szczególne zadanie uważa podjęcie nowych wysiłków na polu katechezy i duszpasterstwa,
aby w normalnych warunkach życiowych żadne z nich nie było pozbawione dostępu
do tego źródła ob�tych łask, jakim jest świętowanie dnia Pańskiego”.

DROGA KRZYŻOWA
Kolejny Piątek przed Twym, Panie, Zmartwychwstaniem.
Znowu: ja, ty, on, ona przy Twej Drodze staniem
I tym razem ta Droga w inną się nie zmienia,
Znów każdemu pozwoli wejrzeć do sumienia.
W pół godziny Bóg przejdzie przez czternaście stacji,
W pół godziny dzień zsumuj. Ileś miał w nim racji?
Ileś wydał wyroków? Jakieś miał marzenia?
Lew, struś, paw, pszczoła jesteś? Może zwykła hiena?
Jak tam trud twój i znoje? Bierzesz je na bary
I z uśmiechem, prościutko niesiesz jako dary?

To nie problem, nie szkoda, nie frasunek wcale Choć ciężko - innym ulżyć? Jak twoje morale?
Wyrok znasz, ciężar czujesz, co jest ponad miarę;
Upadłeś! Wstać, krzyż podnieść, iść dalej masz wiarę?
Widzisz Matkę, Szymona, widzisz Weronikę,
Widzisz tych, co szaty zdarli, co mocni są krzykiem:
Ukrzyżuj, ukrzyżować, przebić ręce, nogi!
Jego miłość do ciebie przezwycięża trwogi.
Tak jest teraz, tak będzie następnego roku.
Złagodzisz ciężar Krzyża, czy będziesz stać z boku?
Michał Jakaczyński
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ZJEDNOCZENIE /7/

Specy�czna duchowość Zjednoczenia wyraża się w naśladowaniu
Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego. Żyjąc w duchu wiary i miłości,
członkowie Zjednoczenia trwają
w jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, obecnym
pośród nich; starają się naśladować
Jego miłość względem Ojca i względem wszystkich ludzi i pragną jak
najdoskonalej urzeczywistniać w
dzisiejszym świecie Jego styl życia
i apostolstwa.

Miłość przeżywana tak, jak ją
opisuje św. Paweł Apostoł („Miłość
cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie
unosi się gniewem, nie pamięta
złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma” oraz „Miłość
Członkowie Zjednoczenia, w jedChrystusa przynagla nas”) stanowi
ności
z Maryją Królową Apostołów,
podstawową zasadę Zjednoczenia.
angażują się w przygotowanie
Dlatego też wszyscy członkowie Chrystusowi drogi w sercach ludzi.
Zjednoczenia powinni być stale Tak jak w Wieczerniku, jednoczą się
ożywieni prawdziwym duchem jak z Nią na modlitwie dla uproszenia
najdoskonalszej miłości.
mocy Ducha Świętego, aby ich
Zjednoczenie jest wszczepione uzdolnił do przyjmowania i o�arow dynamikę miłości miłosiernej Trójcy wywania tej miłości, która wszystko
Świętej. Bóg daje siebie samego odnawia.
człowiekowi i wszystkim stworzeniom,
Św. Wincenty Pallotti założył
aby wszystkich i wszystko pojednać Zjednoczenie w tym celu, aby służyło
(ze Sobą i między sobą) i doprowadzić Kościołowi, który kontynuuje misję
w ten sposób do zbawienia i dosko- Chrystusa na ziemi i jest znakiem
nałości w Chrystusie całą ludzkość oraz narzędziem powszechnej jedi wszelkie stworzenie.
ności, którą Bóg doprowadzi do pełni.
Podobnie jak św. Wincenty Pallotti, Dlatego członkowie Zjednoczenia
członkowie Zjednoczenia są całym dążą do trwania w komunii z papiesercem otwarci na działanie w nich żem i biskupami.

są otwarte na współpracę pomiędzy
sobą i ze wszystkimi.
Członkowie Zjednoczenia, aby
trwać w komunii z Bogiem i między
sobą oraz pogłębiać ją, za przykładem
św. Wincentego Pallottiego:
a) studiują, rozważają i dzielą się
Pismem Świętym jako źródłem
natchnienia dla własnego życia;
b) umieszczają celebrację Eucharystii
w centrum swojego życia;
c) pielęgnują modlitwę osobistą
i wspólnotową;
d) dzielą się wzajemnie doświadczeniami życia i wiary;
e) przeżywają pojednanie jako
drogę ciągłego nawracania się.

Członkowie Zjednoczenia, świadomi
tego, że wszyscy są powołani do
świętości i apostolstwa oraz, że
istnieje wiele sposobów i stopni
odpowiedzi na Boże wezwanie, z
modlitwy czerpią moc do:
a) życia duchowością komunii;
b) otwierania się na dialog;
c) wspólnej pracy ze wszystkimi
ludźmi dobrej woli;
d) zaufania Bogu, który – gdy ludzkie
wysiłki zdają się zawodzić – potra�
wyprowadzić dobro z każdej
sytuacji;
e) przeżywania w duchu wiary
prób i trudności codziennego
nieskończonej miłości Boga. Oddają
Członkowie Zjednoczenia żyją
życia, aby jednoczyć się z mistesiebie samych posłudze i wypełnieniu w jedności, która ma swoje źródło
rium paschalnym Chrystusa.
Jego woli, która objawia się im przede w miłości ewangelicznej i – gdziewszystkim w Piśmie Świętym, w na- kolwiek się znajdują – tworzą grupy cdn
uczaniu Kościoła i w znakach czasu. ożywione duchem apostolskim, które
za: www.zak-pallotti.pl

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

„Wiele osób pracujących w duszpasterstwie nie jest zadowolonych z tego, kim są i z tego, co robią,
nie utożsamiają się z misją ewangelizacyjną, a to osłabia zaangażowanie. Kończy się to tym, że tłumią
radość z misji w pewnego rodzaju obsesji, by być jak wszyscy inni i mieć to, co mają inni. W ten sposób
zadanie ewangelizacji jest prowadzone na siłę i poświęcają mu niewielki wysiłek i ograniczony czas”.

W sobotę, 3 marca, ministranci
z naszej Para�i wzięli udział w ogólnopolskim IV Pallotyńskim Turnieju
Halowej Piłki Nożnej w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Do hali w Ożarowie
Mazowieckim (niedaleko Seminarium
w Ołtarzewie) przybyło ponad stu
ministrantów i lektorów z całej Polski
– ze szkół i para�i, gdzie pracują
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księża i bracia pallotyni.
Udało się nam, radomianom, po
bardzo ciężkiej walce, w obydwu
kategoriach wiekowych zająć na
podium drugie miejsca. Gimnazjum
zakończyło potyczkę z 5 punktami
– po dwóch remisach (0:0 i 1:1)
i trium�e nad piłkarzami z para�i
z Kielc (4:1). Kacper Grochowalski,
bramkarz naszej drużyny, w kategorii

Gimnazjum został najlepszy bramkarzem, przepuszczając przez cały
turniej jedynie dwa gole. Pierwsze
miejsce zajęli piłkarze z Ołtarzewa.
W kategorii szkół podstawowych
było wiele emocji. Najpierw przegraliśmy ze Szkołą Podstawową z
Lublina (0:2), a następnie wygraliśmy
z para�ą z Ożarowa Mazowieckiego
(1:0) oraz z para�ą z Ołtarzewa (4:0).
Dokończenie na 3 stronie



SREBRO DLA NASZYCH MINISTRANTÓW

ZŁOTO DLA NASZYCH KLERYKÓW
W Radomiu, w hali Zespołu Szkół
Ekonomicznych, w sobotę, 10 marca,
odbyły się 9. Mistrzostwa Polski
Wyższych Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych w koszykówkę. Dlatego odbyły się w naszym
mieście, bo klerycy z Radomia rok
temu zdobyli mistrzostwo.
Nasi pallotyńscy klerycy z Ołtarzewa
w Turnieju wzięli udział po raz
pierwszy. Bazą ich pobytu stał się
Dom księży pallotynów na Młodzianowie. Po porannej kameralnej Mszy
świętej i śniadaniu, przed godz. 900,
klerycy udali się na rozgrywki. W
drużynie – zgodnie z regulaminem
– może występować jeden kapłan
i był nim dyrektor pallotyńskiego
Liceum w Sierpcu, ks. Michał
Kiersnowski SAC.

został kapitan drużyny z Ołtarzewa,
kl. Marek Więch. Jest on obdarzony
świetnymi warunkami �zycznymi,
a przed wstąpieniem do Seminarium
grał przez kilka sezonów w koszykówkę w amatorskim, ale na wysokim
poziomie, klubie w Lublinie.
Późnym popołudniem w radomskim Seminarium zawodnicy mieli
uroczystą obiadokolację. Wieczorem,
w naszym Domu na Młodzianowie,
podczas pallotyńskiej rekreacji
klerycy i kapłani cieszyli się z Mistrzostwa Polski. Drogą elektroniczną
przychodziły gratulacje z wielu miejsc.
Za rok Mistrzostwa odbędą się w
Ożarowie Mazowieckim (zapewne
w tej hali, w której nasi ministranci
tydzień wcześniej zdobyli dwa drugie
miejsca w piłkę nożną).

Czwarte miejsce w Mistrzostwach
zajęli klerycy z Białegostoku. Trzecie
– nasi klerycy z Seminarium w Radomiu. A finał wygrali nasi klerycy
z pallotyńskiego Seminarium w
Ołtarzewie, którzy w �nale pokonali
seminarzystów z Gniezna.

Módlmy się o nowe powołania do
służby Bożej. Wielki Post dla pallotyńskich kleryków jest bardzo pracowity – w każdy weekend wystawiają
kilka spektakli Misterium Męki
Pańskiej. Przed Niedzielą Radości,
Niedzielą Laetare, ukazywali misterium
Puchary, medale i nagrody na miłości Boga sportem, radością bycia
zakończenie Mistrzostw wręczał RAZEM w jednej drużynie. Każda
para rąk, każda osoba, jest pilnie
J.E. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.
potrzebna, by dawać Boga Polsce
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw i światu.
opr. cb
Mieliśmy 6 punktów i szykował się dla nas
mecz tylko o 3. miejsce. Okazało się jednak,
że w naszym przegranym meczu zagrali nieuprawnieni (starsi) zawodnicy. Oczywiście szkoła
z Lublina została zdyskwali�kowana. Dzięki
temu stanęliśmy do walki w �nale.
O 1. miejsce graliśmy znów z Lublinem, ale
z piłkarzami z parafii, a nie ze szkoły. Mecz
zakończył się wynikiem 1:1, po bardzo emocjonującej walce. Wszystko rozstrzygnąć
musiała seria rzutów karnych. Niestety, więcej
szczęścia miała para�a z Lublina pokonując
nas 4:5.
Do Radomia wracaliśmy z mieszanymi
uczuciami. Cieszyliśmy się oczywiście z drugiego
miejsca, ale zastanawialiśmy się, czy w �nale
mogliśmy dać z siebie więcej. Dumni jesteśmy
też z nagród indywidulanych. Bo nie tylko Kacper
został najlepszym bramkarzem, ale i nasz
radomski bramkarz ze szkoły podstawowej:
Rafał Ząbecki :)

MODLITWA

ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Józefie, najczystszy,
czuwaj nad dziećmi i młodzieżą,
aby czystym i wolnym sercem
szła za głosem powołania.
Spraw, by wszelka praca
spełniana była rzetelnie
i w warunkach godnych człowieka.
Wskaż cierpiącym ogromną
wartość zbawczą ich ofiary.
Naucz sztuki umierania dla siebie
na co dzień, aby zawsze być
gotowym na radosny powrót
do domu Ojca. Oddal grozę
wojny, zła i nienawiści.
Tobie oddaję cały Kościół.
Amen.

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania, a kupon konkursowy
włóż za tydzień do koszyka przed ołtarzem
kilka minut przed Mszą świętą o godz. 1145.
1. W jaki dzień jest na Mszy świętej obrzęd
umycia nóg?
Odpowiedź: ...................................................................................
2. W jaki dzień uroczyście całujemy krzyż?
Odpowiedź: ...................................................................................
Imię i nazwisko: ..............................................................................
Szkoła i klasa: ..................................................................................
opr. Rafał Ząbecki
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KALENDARZ
LITURGICZNY
18 marca 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Edwarda, Cyryla, Anzelma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 31, 31-34
PSALM 51, 3-4. 12-13. 14-15
2. czytanie: Hbr 5, 7-9
EWANGELIA: J 12, 20-33
19 marca 2018r. - PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NMP
Imieniny: Marka, Józefa, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
2. czytanie: Rz 4, 13. 16-18. 22
EWANGELIA: Łk 2, 41-51a
20 marca 2018r. – WTOREK
Imieniny: Klaudii, Aleksandry, Anatola
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4-9
PSALM 102, 2-3a i 3cd. 16-21
EWANGELIA: J 8, 21-30
21 marca 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Mikołaja, Lubomira, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: J 8, 31-42
22 marca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Oktawiana, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59
23 marca 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Zbysława, Pelagii, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42
24 marca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Marka, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 37, 21-28
PSALM Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: J 11, 45-57

Z KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
„Każdy wierny ma anioła
jako nauczyciela
i pasterza
prowadzącego przez życie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania
i ich rodziców.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i za tydzień o godz. 1715.
Po Nabożeństwie, pod chórem można złożyć o�arę na wystrój Grobu
Pańskiego w naszym kościele.
3. Jutro Uroczystość św. Józefa, Patrona naszej para�i. Zapraszamy na
Msze święte odpustowe o godz. 630, 800, 930 i 1800. Słowo Boże będzie
głosił nasz Ksiądz viceProwincjał Waldemar Pawlik SAC z Warszawy.
4. Od jutra w kancelarii para�alnej można zgłaszać dzieci, które w Święta
Wielkanocne przyjmą sakrament chrztu świętego. Wymagane
dokumenty to: akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia rodziców
chrzestnych, z para�i ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego.
5. W najbliższy piątek, 23 marca, po Mszach świętych porannych kapłani
odwiedzą chorych przed Świętami Wielkanocnymi. Chorych można
zgłaszać w kancelarii para�alnej. Nie pozwólmy, by najważniejsze Święta
naszej wiary ktokolwiek przeżywał bez spowiedzi i Komunii świętej.
6. W najbliższy piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej o godz.: 730,
1645 (dla dzieci), 1715 (z udziałem chóru „Gloria Dei”) i 1900 (dla młodzieży,
w kaplicy Świętej Rodziny).
7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Mszę świętą o godz. 1145 rozpoczniemy
przed kościołem poświęceniem palm. Msza święta o godz. 1300
rozpocznie się na tyłach kościoła. Tam odbędzie się poświęcenie palm,
a następnie uroczysta procesja do świątyni.
8. W przyszłą niedzielę wolontariusze Hospicjum Królowej Apostołów
będą rozprowadzać ozdoby wielkanocne. Będzie można także złożyć
o�arę na potrzeby Hospicjum.
9. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące przy ul. Sandomierskiej 20
zaprasza na dzień otwarty w sobotę, 24 marca, w godz. 1000 - 1400.

MOJA PARAFIA 24
GODZINY PROWADZI MNIE DO NIEBA
MOJA PARAFIA 24
GODZINY OBECNY W NIEJ
W TABERNAKULUM PAN
MOJA PARAFIA 24
GODZINY JEST MIEJSCEM,
Z KTÓREGO SŁUCHA MNIE BÓG
MOJAPARAFIA24.PL
TO NOWY ADRES NASZEGO TYGODNIKA

W INTERNECIE SZUKAJ NAS NA
MOJAPARAFIA24.PL
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