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    Dzisiejsza Ewangelia jest wyznaniem wiary. W pierwszej części czytamy 
o ustanowieniu sakramentu pokuty, dzięki któremu możemy zawsze przywrócić
naszym duszom łaskę chrztu. „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone”. Druga część Ewangelii podaje piękne
i pouczające zdanie Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
W tym zdaniu Chrystus ma nas na myśli, ale tylko pod tym warunkiem, 
jeżeli naszą wiarę ujawnimy przez dobre uczynki. „Tomasz... nie był razem 
z nimi (Apostołami), kiedy przyszedł Jezus”. Wątpi w to, o czym mówią ci,
którzy widzieli Zmartwychwstałego. „Nie uwierzę, jeśli...”. Kiedy Jezus 
zjawia się ponownie, jest tego świadkiem Tomasz. „Unieś tutaj swój palec... 
i przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. Z głębi serca, wątpiący 
Tomasz woła: „Pan mój i Bóg mój”. „Wierzysz, ponieważ Mnie ujrzałeś”.
Wiara nie jest wiarą, jeżeli polega na stwierdzeniu faktów, że tak to jest.
Wiara to zaufanie Bogu w to, co nam objawił. Pod niewiarą jest grzech, 
który nie zawsze nazywamy po imieniu. Ale Chrystus mówi: „tym, którym
odpuścicie grzechy...”. Kościół otrzymuje od Jezusa władzę nad grzechem.

Dzisiejsza niedziela jest Uroczystością Bożego Miłosierdzia, bo ukazuje się ono po tysiąckroć w konfesjonałach
na całym świecie. Prośmy dobrego Boga, abyśmy nie przestali żyć i postępować w łasce otrzymanej 
od Zmartwychwstałego Chrystusa. Adam Żak
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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

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

ŻYCZ EN IA W przepiękny czas Miłosierdzia Bożego 
imieninowe życzenia ślemy wprost do rąk naszej Redaktorki, 

Pani Katarzyny Wilczyńskiej.
Kochana Pani Kasiu, niechaj Maryja 

każdą Twoją tęsknotę, cierpienie, a także marzenia 
w serdeczną modlitwę przemienia,
każdy ból w zdroju łaski obmywa,

każdą niecierpliwość napełni nadzieją. 
Pani Kasiu, pragniemy, abyś na łamach naszej Gazetki

dawała świadectwo swojej ogromnej miłości do Matki Najświętszej,
ubierając Jej postać w przepiękne wiersze.

Trwaj w miłości Chrystusa!
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Michał Jakaczyński

FILMOWE REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

28, 29 i 30 kwietnia 
Parafia św. Józefa, kościół NMP Królowej Apostołów 

ul. Młodzianowska 124

30 kwietnia, wtorek, godz. 1900

Film „13. Dzień – Fatima”
Po projekcji akt oddania Matce Bożej

W tym czasie będziemy gościli pana Benona Wylęgałę,
założyciela Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego z Bielska-Białej, 

który poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary. 
W czasie filmowych rekolekcji istnieje możliwość, 

by zaopatrzyć się w wartościowe filmy.

Eucharystia – Boże Miłosierdzie – Niepokalana Maryja

by zaopatrzyć się w wartościowe filmy.by zaopatrzyć się w wartościowe filmy.

ZAPRASZAMY

Zapraszamy na projekcje trzech niezwykle poruszających filmów, 
które będą poprzedzone słowem i świadectwem wiary 

założyciela Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego.
28 kwietnia, niedziela, godz. 1915

Film „Ja Jestem”
Po projekcji Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

29 kwietnia, poniedziałek, godz. 1900

Film „Ufam Tobie”
Po projekcji modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

który poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.

Eucharystia – Boże Miłosierdzie – Niepokalana MaryjaEucharystia – Boże Miłosierdzie – Niepokalana Maryja

który poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.

Eucharystia – Boże Miłosierdzie – Niepokalana MaryjaEucharystia – Boże Miłosierdzie – Niepokalana Maryja

który poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.który poprowadzi spotkania ewangelizacyjne i złoży swoje świadectwo wiary.

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.66
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

Minął pierwszy miesiąc. W 150 
adoptowanych duchowo, przez nas,
Para�an, istotkach rozwijają się:
serce, mózg oraz rdzeń kręgowy, 
pojawiają mięśnie i tkanki.

Fakt ich istnienia jest już znany.
Jeśli nie obojgu, to przynajmniej 
matce każdego dziecka. 

Trwa okres podejmowania decyzji.

Zagrożonych śmiercią jest nie 

tylko tych 150. Są ich miliony. Nie
tylko zagrożonych. Zabitych również.

Na modlitwę w tym okresie czas
wybrałem 3 tajemnicę z części
chwalebnej różańca.

Wiosna. Niedziela Miłosierdzia. 
Za chwilę maj, który na cześć Maryi 
otworzy św. Józef.

Jakże nie ufać w pożytek naszych
modlitw...

WIOSNA, OBY DLA WSZYSTKICH Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Człowiek jest zdolny 
poznawać siebie, 

panować nad sobą, 
w sposób dobrowolny 

dawać siebie 
oraz 

tworzyć wspólnotę 
z innymi osobami”.
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KONKURS DLA DZIECI

opr. 

Odpowiedz na pytania. Losowanie nagród za tydzień.

 Imię i nazwisko: ........................................................................................................

 Szkoła i klasa: .............................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

1. Napisz dwie inne nazwy Mszy świętej.

2. Napisz trzy inne nazwy sakramentu pojednania.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA 

FRANCISZKA
„Dzisiaj, bardziej niż przed 

wyzwaniem ateizmu, 
stajemy przed wyzwaniem, 
by właściwie odpowiedzieć 

na pragnienie Boga 
u wielu ludzi, by nie starali się
ugasić go przez propozycje 

alienujące, lub przez 
Jezusa Chrystusa bez ciała, 

bez zaangażowania 
na rzecz drugiego człowieka”.

Tyle lat minęło, a niektóre wspo-
mnienia wciąż bolą. Niełatwo mówi się
o byle jakim życiu, o przemocy w 
rodzinie. Najgorszą formą cierpienia
jest ból psychiczny. Znam ten ból.
Trwał we mnie i niezauważalnie,
bezszelestnie mnie wyniszczał. Pamię-
tam słowa przysięgi małżeńskiej:
„i ślubuję ci miłość, wierność” itd. 
Co do tej miłości i wierności długo by
opowiadać. Przykre, że śmierć bywa
wybawieniem. Doświadczyłam i tego.
Wraz z nią umarły przekleństwa,
złorzeczenia, ból �zyczny. Ten psy-
chiczny pozostał. Co jakiś czas 
odświeżał bolesne wspomnienia,
rozdrapywał rany...

Przebaczenie, jak wiara, jest łaską.

Po wielu wielu latach udało mi się.
Za namową dobrego człowieka,
podjęłam trud modlitwy za duszę
tego człowieka, który tak mnie ranił.
Przez 30 dni (jak gregorianka), dzień
po dniu, byłam na Eucharystii. Przyj-
mowałam Komunie świętą za spokój
i zbawienie jego duszy. Takie było
moje wielkopostne postanowienie.
Dałam radę, chociaż czasem bunto-
wałam się. Ach te złe wspomnienia... 

Dzisiaj mam radość w sercu. Przeba-
czyłam w całym tego słowa znaczeniu.
Zmartwychwstało we mnie nowe 
życie! Alleluja!

OWOC WIELKIEGO POSTU

cl

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI
„Sobór Watykański II naucza, 

że Liturgia Słowa 
i Liturgia Eucharystyczna 

tak ściśle wiążą się ze sobą, 
że stanowią jeden akt kultu. 

Należy szerzej otworzyć
 skarbiec biblijny, 

aby ob�ciej zastawić 
dla wiernych stół słowa Bożego. 

Podczas Mszy świętych 
sprawowanych w niedziele 

lub w święta nie należy 
pomijać homilii 

bez ważnej przyczyny”.

Maj... 
dla 

Matki 
Bożej

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Przyjdź, powierz się Matce… Przyjdź, o�aruj się Jej…

Nabożeństwa majowe w naszym kościele
w dni powszednie – o godz. 1730

w niedziele – o godz. 1720
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1. Dziś rozpoczynamy w naszej Para�i trzydniowe Filmowe Rekolekcje
Ewangelizacyjne. Serdecznie witamy pośród nas pana Benona Wylęgałę
z Bielska – Białej. Filmy o Eucharystii, Bożym Miłosierdziu i Maryi będą
wyświetlanie po Mszach świętych wieczornych. Serdecznie zapraszamy.

2. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, można dostąpić łaski odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta lub stan łaski 
uświęcającej, przyjęta Komunia święta, brak przywiązania do najmniejszego
grzechu, modlitwa w intencjach papieskich). Wystarczy wziąć udział
w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej
odmówić przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz” 
i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego,
np. „Jezu, ufam Tobie”. 

3. Dziś na godz. 1500 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

4. Dziś po każdej Mszy świętej można złożyć do puszek o�arę na Caritas 
naszej diecezji. 

5. Próby dla kandydatów do bierzmowania jutro i pojutrze o godz. 1600.
Trzecia próba będzie 6 maja o godz. 1900. Przypominamy kandydatom
do bierzmowania o odbyciu dobrej spowiedzi w dni przed bierzmowaniem. 

6. We wtorek będziemy obchodzili przeniesioną z 23 kwietnia Uroczystość
św. Wojciecha, jednego z głównych patronów Polski. Jutro jest Święto 
św. Katarzyny ze Sieny, jednej z Patronek Europy.

7. W środę rozpoczynamy maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. 
Zapraszamy na Nabożeństwa majowe – w dni powszednie o godz. 1730,
a w niedziele i 3 maja o godz. 1720. Zadbajmy o wizerunki Matki Bożej 
w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się
przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni Maryjnych, różaniec 
czy wieczorny Apel Jasnogórski. 

8. W środę, 1 maja, po porannych Mszach świętych kapłani udadzą się 
do chorych.

9. W I czwartek miesiąca, 2 maja, Nabożeństwo majowe w intencji 
nowych świętych powołań kapłańskich i zakonnych. 

10. W piątek, 3 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Porządek Mszy świętych
– jak w każdą niedzielę. Spowiedź pierwszopiątkowa – podczas każdej 
Mszy świętej. Nie będzie Mszy świętej o godz. 1500 oraz Adoracji.

11. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700. O godz. 1730 Nabożeństwo majowe.

12. W przyszłą niedzielę, 5 maja, o godz. 800 Msza święta w intencji 
ks. Stanisława Barcikowskiego SAC z okazji jego imienin.

13. W przyszłą niedzielę, podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich
ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały Uroczystość I Komunii świętej.
Osoby, które nie są zainteresowane tą Uroczystością prosimy, by przyszły
do kościoła na inne godziny.

14. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700

w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty
Żywego Różańca.

28 kwietnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marii, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 12-16
PSALM 118, 2-4. 22-24. 25-27a
2. czytanie: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
EWANGELIA: J 20, 19-31

29 kwietnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny:  Bogusława, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 3-8
PSALM 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
2. czytanie: Flp 1, 20c-30
EWANGELIA: J 12, 24-26

30 kwietnia 2019r. – WTOREK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Jakuba, Mariana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 32-37
PSALM 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7b-15

1 maja 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Anieli, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

2 maja 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Longina, Zygmunta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

3 maja 2019r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
Imieniny: Aleksandra, Marioli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
PSALM Jdt 13, 18bcda. 19-20
2. czytanie: Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27

4 maja 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Floriana, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2. 4-5. 18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6


