
Moja Parafia | 1 

m
oj
ap
ar
af
ia
24
.p
l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Na górze Tabor Jezus zwrócił się do uczniów, aby o tym co
tu widzieli, powiedzieli dopiero po Jego Zmartwychwstaniu. 
W słowach dzisiejszej Ewangelii ukryta jest ta sam myśl. „Jak długo
pozostaję na świecie”. Jezus ma do spełnienia powierzoną mu
przez Ojca misję. Zaczęła się ona Wcieleniem, a zakończy Wniebo-
wstąpieniem. Tak długo przebywał Jezus, jako człowiek, na świecie.
Ten czas ma być dla świata światłością, która ma świecić wszystkim.
Przekazując swym uczniom naukę, czyni z nich ludzi, którzy ją
mają zanieść innym, a sami mają być światłością dla świata. Być
światłością, co to znaczy? Wyjaśnienie znajdujemy w Ewangelii
św. Mateusza rozdział 5 wers 16:  „Tak też niech świeci wasze światło
dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca”. 
Przywracając wzrok  niewidomemu od urodzenia, potwierdził to, 

że „jestem światłością świata”. Podobnie jak ten niewidomy i my otrzymujemy możliwość właściwego spoj-
rzenia, aby duszą naszą ujrzeć Boga. Taką łaskę otrzymujemy wiele razy w życiu. Pierwszy raz otrzymujemy 
na chrzcie świętym, a potem wiele razy w czasie spowiedzi. Niewidomego, już po uzdrowieniu, spotyka Jezus 
i pyta się go: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?” „A kto to jest, Panie?”. „To jest Ten, którego zobaczyłeś”. 
„Wierzę, Panie”. Czy mogę powtórzyć to za uzdrowionym niewidomym? Tyle razy Jezus obdarzał nasze dusze 
światłością. Być światłością dla świata, oznacza być przykładem dla innych, którzy powinni być „oświetlani” 
naszymi dobrymi czynami. Jezu, otwórz moje moczy na Twoje działanie w moim życiu. Adam Żak
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„Jak długo pozostaję na świecie, 
jestem światłością świata”.

TRANSMISJE 
Z NASZEGO 
KOŚCIOŁA

Na stronie internetowej: 

facebook.com/pallotyniradom 

można oglądać na żywo 
oraz w retransmisjach 
niektóre Msze święte 

i Nabożeństwa z naszego kościoła. 
Gorąco zapraszamy 

do duchowej jedności ze swoją Parafią!
księża pallotyni

DOBRY PANIE, 
W TYM TRUDNYM CZASIE 

PROSIMY CIEBIE 
O POKÓJ NASZYCH SERC.

O PEWNOŚĆ, ŻE JESTEŚMY 
W TWOICH DŁONIACH.
DAJ ZDROWIE CHORYM, 

WSPIERAJ LEKARZY I PIELĘGNIARKI.
POCIESZAJ STRAPIONYCH. 

DAJ NIEBO ZMARŁYM.
ZLEJ ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO 

NA PASTERZY KOŚCIOŁA I PRZEŁOŻONYCH.
ŚWIĘTY JANIE PAWLE II 
– MÓDL SIĘ ZA NAMI!
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WIELKA MODLITWA ZA CAŁY ŚWIAT
„Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś tylu

ludzi. Spraw cud, aby uwolnić świat
od koronawirusa. Obym mogła wrócić
do szkoły i spotkać się z koleżan-
kami, a dorośli do swojej pracy”.

Hania

„Boże, proszę Cię o koniec wszyst-
kich najgorszych chorób na świecie.
Panie, nie opuszczaj osób starszych,
samotnych i bezdomnych. Proszę Cię
o jedność w rodzinach i pokój dla 
narodów. Boże, miej miłosierdzie
dla mnie, mojej rodziny i całego
świata. Dziękuję, że jesteś przy nas,
chronisz nas od złego i chcesz dla 
nas dobrze”. Agata

„Dobry Ojcze, dziękuję Ci za moją
rodzinę. Proszę o pokój na świecie.
By wszystkie choroby mijały łagod-
nie i szybko”. 

Wiktoria

„Nie pozwól, Boże, by ktoś z mojej
rodziny zachorował na ten straszny
wirus. Miej w opiece wszystkich
ludzi starszych, chorujących na inne
choroby, ludzi, którzy nie mają
odporności. Aby nikt z nich nie 
zachorował, a tym bardziej nie umarł.
Dopomóż też władzom państwa,
aby podejmowali słuszne decyzje”.

Błażej

„Panie, proszę Cię o opiekę dla 
ludzi na całym świecie. Proszę Cię 
o uzdrowienie chorych”.

Emil

„Panie Jezu, ufam Tobie. Udziel
nam pokoju i zdrowia. Matko Uzdro-
wienia, módl się za nami”.

Paweł

„Panie Boże, proszę o siły na każdy
dzień i o dobre przygotowanie do
Pierwszej Komunii świętej. Proszę
o zdrowie dla wszystkich chorych”.

Milena

„Panie Jezu, proszę Cię, aby ludzie
przestali zarażać się koronawiru-
sem, a ci, co zachorowali, proszę Cię,
żeby jak najszybciej wyzdrowieli.
Panie Jezu, proszę Cię również, aby
ten wirus nie przeszkodził nam
w przystąpieniu do Pierwszej
 Komunii świętej”.

Julia

„Panie Boże, chciałem poprosić 
Cię o pokój na ziemi oraz ustanie
epidemii koronawirusa. Miej w opiece
moją rodzinę. Pozwól całemu światu
żyć w zdrowiu i szczęściu. Umacniaj
chorych, dopomagaj niepełnospraw-
nym, prowadź zagubionych. W tym
trudnym dla nas czasie, miej nas 
w swojej opiece”.

Borys 

„Panie Jezu, klękam przed Tobą
z wielką prośbą o łaskę zdrowia
i opieki dla moich najbliższych 
i wszystkich ludzi. Spójrz na nas
pomimo naszych grzechów i przytul
nas do swojego miłosiernego Serca”.

Wituś

„Panie Boże, proszę o zdrowie.
O to, aby w tym trudnym okresie
ludzie byli dla siebie życzliwi, 
pomocni, żeby mieli w sobie siłę 
i wewnętrzny spokój. Proszę, aby 
świat przetrwał epidemię korona-
wirusa”.

Marcin

„Mój drogi Jezu, proszę Cię, abyś 
udzielił nam teraz szczególnych
łask. Niech mój dom będzie świą-
tynią pokoju, miłości i wiary”.

Otylia

„Boże, z całego serca i ogromną
pokorą proszę o łaskę zdrowia dla 
mojej rodziny i ludzi na świecie. 
Spraw, proszę, bym mógł ją wy-
korzystać dla dobra innych. Bądź 
z nami w tym trudnym czasie”.

Igor 

„Jezu spraw, aby koronawirus
przestał się rozprzestrzeniać po 
świecie. Aby ludzkość nie wymarła.
Dziękuję za moją rodzinę, która
uczy mnie jak rozmawiać z Tobą, 
jak pięknie uczęszczać do Komunii
świętej”. 

Nikola 

„Boże, czuwaj nad moją całą 
rodziną. Obdarz nas i wszystkich
ludzi zdrowiem, abyśmy nie musieli
martwić się o przyszłość naszego 
całego narodu. Odejmij z naszego 
życia troski i zmartwienia. Ochroń 
nas przed złem i bądź naszym 
Pocieszycielem w tych ciężkich dla
nas wszystkich chwilach”. 

Julia 

Świadectwa nastolatków:

„Z krzyża płynie dla nas zdrowie.
Przy nim czuję się bezpiecznie.
Bóg dla nas jest wszystkim”.

Paweł

„Krzyż ukazuje Jezusa obdartego
z szat, pełnego boleści za nasze 
grzechy. Mimo to - Jezus jest pełen
miłości. Człowiek pełen wiary może
dojrzeć w krzyżu prawdziwe oblicze
Boga – wielką miłość do grzeszników,
także do osób lekceważących Go. 
Każdy znajdzie w krzyżu oparcie 
i pomoc”. Borys

„Jezus cierpiąc na krzyżu za nas 
i nasze grzechy, nie przestał nas
nigdy kochać. Nadchodzą Święta, 
które nam to przypomną”. Maja

„Z krzyża płynie do nas współ-
czucie. Dla każdego z nas znajdzie 
się miejsce przy krzyżu Jezusa i do
życia w przyjaźni z Nim. Trzeba tylko
uwierzyć. Księża chcą nam przeka-
zać wiadomości, które Bóg do nas 
mówi. Każdy chce się z Jezusem
zaprzyjaźnić, ale nie każdy umie.
Bóg nas wspomoże we wszystkim”.

Nikola

„Krzyż jest dla mnie bardzo ważny. 
Pan Jezus uratował wszystkich ludzi
przed grzechem. Gdyby nie On -
ludzie żyliby w wielkim grzechu.
Jezus daje nam zdrowie, szczęście 
oraz wolność od grzechu. Jego rany
przynoszą uzdrowienie. Każdy po-
winien modlić się do Jezusa i Go 
kochać. Za to, co dla nas zrobił”.

Asia

„Krzyż, to nie powinna być dla 
nas deska z figurą widniejącą w ko-
ściele. W krzyżu powinniśmy widzieć
zbawienie, zdrowie, nasze słabości; 
to, że sami nic nie możemy; że
człowiek bez Boga jest jak niebo bez
gwiazd, pustką... Pomimo, że tego 
często nie widzimy, Bóg pomaga 
nam we wszystkich czynnościach, 
które wykonujemy. Z krzyża Jezusa
nie spływa krew, tylko nasze grzechy.
Jezus oddał za nas życie, abyśmy 
my mieli szansę trafić do nieba. A to
od nas zależy, czy ją wykorzystamy”.

Jakub

GDY PATRZĘ 
NA KRZYŻ... /2/
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KONKURS DLA DZIECI
Pokoloruj - najstaranniej, jak potrafisz 

- ósmą stację Drogi krzyżowej.
Zrób zdjęcie swojej pracy i dowiedz się, 

jak je przysłać, na: facebook.com/mojaparafia
Na facebook.com/mojaparafia znajdziesz także inne konkursy.

Zapraszamy do udziału! Przewidujemy nagrody!

Konkursy (także internetowe) przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

Bardzo podobał mi się sposób
przekazywania informacji przez
ks. Marcina. Nauki zostały przygo-
towane w ciekawy sposób. Miał on
dobry kontakt z uczniami, dobrze
ich rozumiał. Dzięki niemu nauczy-
liśmy się kilku ciekawych pieśni
religijnych. Bardzo chciałbym, aby
ks. Marcin prowadził kolejne reko-
lekcje. Ciekawi mnie, czym mógłby
zaskoczyć nas za rok. Borys

W pierwszy dzień rekolekcji byłam
w kościele na Idalinie. Bardzo dużo
wtedy śpiewaliśmy. Jedna piosenka
miała takie zdanie: „Dziś znalazłam
to, czego szukałam’’. Zastanowiły
mnie te słowa. Siedziałam i myśla-
łam. I zrozumiałam, że Bóg jest ze
mną zawsze i wszędzie. Nagle poczu-
łam takie ciepło, a w kościele było 
zimno! W następne dni już chęt-
niej wstałam do kościoła. Te 3 dni 
naprawdę mnie nauczyły, że Bóg 
Ojciec, Jezus i Duch Święty to 
3 najważniejsze Osoby obecne 
w moim życiu. Julia

Ks. Marcin z Otwocka bardzo 
ładnie i zrozumiale wszystko tłuma-
czył na rekolekcjach. Najbardziej
podobało mi się to, jak poprosił
dzieci, aby odkleiły i przeczytały, 
co było napisane na skrzydłach
samolotu. Modlitwa i dobre uczynki
umożliwiają nam lot do nieba.

Joanna
Z rekolekcji zapamiętałam, że 

trzeba szanować bliźniego. Do 
mojego życia wchodzi to tak, że 
Pan wysłucha naszych modlitw 
i je umiłuje i wysłucha nas, gdy my
okażemy miłość innym. Rekolekcje
i Wieli Post, to dla mnie czas, który
mogę spędzić z Bogiem w samot-
ności. To czas, w którym odwiedzam
Jezusa w jego kościele.

Maja
W pierwszy dzień rekolekcji

nauczyliśmy się modlić. Ksiądz
przygotował samolot, który miał
skrzydło z napisem „modlitwa”.
W drugi dzień uczyliśmy się po-
magać biedniejszym, pocieszać
chorych i smutnych. Żeby to czynić,
trzeba się tylko dobrze obmyć 
z naszych grzechów. Trzeci dzień 
to zastanowienie się nad słowem 
„wierzyć”. 

ŚWIADECTWA NASTOLATKÓW PO REKOLEKCJACH /2/
Jezus jest naszym prawdziwym na-
uczycielem. Lubi nas i chce się z nami
przyjaźnić. Na Drodze krzyżowej
staraliśmy się opatrywać rany Jezusa.

Nikola

Na rekolekcjach podobało mi się,
że ks. Marcin miał dobre podejście
do nas. Przygotował samolot styro-

pianowy, na którym napisał hasła, na
których oparł rekolekcje. Potrafi ł
przez całą godzinę mówić do nas i 
to nas nie nudziło. Przygotował fi lm
oraz zdjęcia i pokaz slajdów. Zadawał
pytania, nad którymi - zanim się 
odpowie - trzeba było się zastanowić.

Jakub
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22 marca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Oktawiana, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13
PSALM: 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
2. czytanie: Ef 5, 8-14
EWANGELIA: J 9, 1-41

23 marca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Zbysława, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 65, 17-21
PSALM: 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
EWANGELIA: J 4, 43-54

24 marca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Marka, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 47, 1-9. 12
PSALM: 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 5, 1-16

25 marca 2020r. – SRODA
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Imieniny: Wieęczysława, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 7, 10-14
PSALM: 40, 7-8a. 8b-10. 11
2. czytanie: Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

26 marca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Emanueli, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 32, 7-14
PSALM: 106, 19-20. 21-22. 23
EWANGELIA: J 5, 31-47

27 marca 2020r. – PIATEK
Imieniny: Jana, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM: 34, 17-18. 19-20. 21 i 23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30

28 marca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Joanny, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 11, 18-20
PSALM: 7, 2-3. 9b-10. 11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

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

1. Bardzo dynamiczna jest sytuacja w naszym mieście i w naszej Ojczyźnie
w związku z zagrożeniem epidemią. Dlatego odsyłamy wszystkich 
drogich Czytelników do sprawdzania aktualności ogłoszeń na stronie: 
mojaparafia24.pl. 

2. Na stronie facebook.com/pallotyniradom można śledzić transmisję 
niektórych Mszy świętych i Nabożeństw z naszego kościoła.

3. Dziś Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1715. Po Nabożeństwie 
można pod chórem złożyć ofiary na kwiaty do Bożego Grobu w naszej 
świątyni.

4. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w intencji ustania epidemii.
Zachęcamy, by o godz. 2030 modlić się w domach. Na znak jedności
postawmy w oknie świecę. W tym czasie w kościele trwamy na modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem.

5. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia.
Msze święte o godz. 630, 900 i 1800. Po każdej Eucharystii będzie można 
podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które polega 
na codziennej (przez 9 miesięcy) modlitwie w intencji poczętego 
zagrożonego życia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6. W piątek Droga krzyżowa o godz. 730 i 1720. Nie będzie drogi krzyżowej o godz. 1645 i 1900.

7. Jak wiemy, prawie wszystkie spotkania oraz rekolekcje i wyjazdy zostały odwołane. Pieniądze można 
odebrać w kancelarii. Ufamy, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł przed Świętami Wielkanocnymi
skorzystać z sakramentu pojednania. Naszego Księdza Rekolekcjonistę też zaprosimy do nas 
w dogodnym terminie. Czas wizytacji Księdza Biskupa nie jest jeszcze ustalony. Sakrament bierzmowania 
planowany jest na dzień 23 czerwca, godz. 1800.

ZAPROSZENIE 
DO DUCHOWEJ ADOPCJI

W Dzień Świętości Życia, 
w środę, 25 marca 2020 roku po każdej Mszy świętej 

będzie można podjąć dzieło 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu 
przez 9 miesięcy w intencji jednego dziecka 

jednej dziesiątki różańca wraz z dodatkową modlitwą. Ponadto można 
do tego dodać dowolne praktyki modlitewne i pokutne. 

Modlitwa codzienna: 
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, 

która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię

w intencji tego nie narodzonego dziecka, 
które duchowo adoptowałem, 

a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. 

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.

Więcej informacji na stronie: dlazycia.info
Ewa Gawor


