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     Głoszenie swojej nauki Jezus popierał cudami, aby prze-
konać ludzi, że jest Bogiem. Cuda, których dokonywał, były
zawsze związane z dobrem człowieka i w miarę upływu
czasu, ukazywały zmartwychwstanie. Pierwszym cudem była
przemiana wody w wino. Następnie były uzdrowienia, dwa
wskrzeszenia zmarłych (w Nain i córki Jaira) oraz najbardziej
cudowne - wskrzeszenie Łazarza. „Czy Ten, który przywrócił
wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?”. 
Na pewno mógł, ale w śmierci Łazarza i jego wskrzeszeniu 
była inna myśl. „Łazarz umarł. Ale raduję się ze względu na 
was, abyście uwierzyli”. W co mają uwierzyć uczniowie? 
Łazarz został pochowany i już od czterech dni leżał w grobie.
Poprzednie wskrzeszenia dotyczyły nie leżących w grobie.
Kiedy Jezus przybył do grobu Łazarza, kazał odsunąć kamień.

Marta ostrzega: „Panie, już cuchnie”. Modlitwa dziękczynna do Ojca i mocnym głosem woła: „Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!”. Zmarły wyszedł. Wskrzeszenia zmarłych miały naocznie pouczyć ludzi, że czeka ich zmartwych-
wstanie. W pierwszej kolejności zmartwychwstał Jezus. Wskrzeszenie Łazarza leżącego w grobie (już cuchnie),
potwierdza wiarę w nasze zmartwychwstanie w ciele uwielbionym. Nasze obecne ciało obróci się w proch. 
Marta wierzy w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Jezus oświadcza, że „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem. Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Zastanówmy się nad odpowiedzią na postawione przez 
Jezusa pytanie: „Czy wierzysz w to?”. Czy bez skrupułów mogę powiedzieć: „Tak, Panie. Ty jesteś Chrystusem, 
Synem Bożym”. Panie, naucz mnie ufać i wierzyć Tobie. Adam Żak
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„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto wierzy we Mnie (...) będzie żył”.

FACEBOOK.COM
/PALLOTYNIRADOM

Zapraszamy do transmisji 
z naszego kościoła! 

Bądź 
w duchowej jedności 
ze swoją Parafią!

księża pallotyni

DOBRY PANIE, 
NIE USTAJEMY W MODLITWIE 

O POKÓJ NASZYCH SERC,
O PEWNOŚĆ, ŻE JESTEŚMY 

W TWOICH DŁONIACH.
UMACNIAJ LEKARZY, PIELĘGNIARKI 

I CAŁĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA.
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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NIE USTAJEMY W MODLITWIE 
ZA CAŁY ŚWIAT

„Panie Boże, przepraszam za to, 
że nie słuchałem rodziców i za to, 
że denerwowałem siostrę. Dziękuję
Ci za ładną pogodę i za to, że żaden
z moich bliskich nie zachorował na 
koronawirusa. Proszę Cię o pokój
na świecie, żeby nie było wojen i żeby
epidemia szybko się skończyła”.

Grześ

„Panie Boże, ufamy w Twoje wielkie
miłosierdzie i prosimy, nie opuszczaj
nas. Wspomagaj, byśmy nigdy nie 
zbłądzili. Panie Jezu, potrzebujemy Cię.
Ty wszystko możesz. Uchroń nas 
od koronawirusa oraz od wszelkie-
go zła”.

Michalina

„Panie Jezu, proszę Cię o uzdro-
wienie chorych. Spraw, aby głęboko
w Ciebie wierzyli. Uzdrów wszyst-
kich chorych na koronawirusa 
i spraw, aby jak najszybciej zniknął 
i nie czynił nikomu więcej krzywdy.
Spraw, aby ci, którzy w Ciebie nie 
wierzą, uwierzyli i nawrócili się.
Daj mojej rodzinie przeżyć wspa-
niałą Uroczystość I Komunii świętej”.

Natalka

„Dobry Boże, ześlij nam wszystkim
pocieszenie i cierpliwość. Spraw, 
byśmy w tej trudnej dla nas sytuacji
potrafili znaleźć miłość, uśmiech 
i słowa pocieszenia dla innych. 
Spraw, byśmy wyszli z tej próby 
zwycięsko, byśmy dzięki niej stali 
się lepszymi ludźmi”.

Maciek 

„Panie Boże, uchroń nas w tym
trudnym czasie. Proszę, zmiłuj się 
nad całym światem”. 

Julia

„Mój  Jezu, pokornie błagam Cię,
abyś udzielił szczególnych łask mojej
rodzinie. Niech nasz dom będzie 
świątynią pokoju, czystości, miłości,
pracowitości i wiary. Proszę Cię,
abyś chronił i błogosławił moich 
bliskich, obecnych i nieobecnych,
żyjących i zmarłych. O Maryjo, miej
w opiece moją rodzinę i wszystkie
rodziny na świecie. Obroń świat
przed tragedią wojny, rozpaczy 
i nienawiści. A szatana - sprawcę 
wszelkiego zła, niepokojów, rozbicia
i niezgody, strąć do piekieł”.

Erwin

„

Boże, proszę Cię o zdrowie w tym
trudnym czasie panowania pandemii
koronawirusa. Proszę Cię, dopomóż
i daj siły wszystkim lekarzom i tym,
którzy opiekują się chorymi i na-
rażają swoje życie. Niech ta straszna
choroba się zatrzyma i nie powo-
duje więcej zła”. 

Gabrysia

„Panie, prosimy, aby dzięki Twojej
łasce koronawirus nie mógł wejść 
do naszych domów. Połóż ścianę 
aniołów wokół każdej rodziny 
i pozwól, aby Twoje Słowo ożyło”.

Oskar

„Kochany Panie Boże, wiem, że
możesz wszystko i jeśli tylko zechcesz,
to cała ta pandemia minie. Wiem
również, że my ludzie grzeszymy, 
często postępujemy niewłaściwie. 
Jesteśmy grzeszni, ale najważniejsze,
żebyśmy o tym wiedzieli i starali się
poprawić i nie grzeszyć. To trudne,
bo grzech przychodzi nam tak łatwo
i bez wysiłku. Ludzie muszą zrozu-
mieć, że musimy postępować zgodnie
z przykazaniami, a nie zmieniać je 
tak, jak nam wygodniej, jednych
przestrzegać, a drugich nie. Panie
Boże, pomóż nam przez to przejść.
Daj nam cierpliwość, odpowiedzial-
ność i mądrość, byśmy wytrzymali. 
A gdy już to wszystko minie, żeby-
śmy umieli Ci podziękować”.

Edyta

„Panie Jezu, spraw, abyśmy wszyscy
zjednoczyli swoje siły i modlili się 
jak najwięcej i wspólnie pokonali
tego koronawirusa. Spraw, aby na-
ukowcy jak najszybciej wynaleźli
szczepionkę i żebyśmy mogli normal-
nie żyć, tak jak kiedyś. Teraz możemy
się zastanowić wszyscy nad swoim 
postępowaniem. Niektórzy z nas mieli
wszystko i tego nie doceniali, a teraz
widzimy, że życie jest krótkie i trzeba
cieszyć się każdym dniem. Boże, bądź
z nami. Ufamy, że świat będzie lepszy.
Kiedyś kłóciliśmy się o wszystko, 
a teraz zaczynamy doceniać to, 
co mamy”. 

Oskar

„Boże, zmiłuj się nad wszystkimi
krajami, które są bezsilne wobec 
okropnej epidemii ogarniającej cały
świat”. Eryk

„Święty Dominiku Savio, który 
pomagałeś chorym podczas epidemii
w Turynie, proszę Cię, pomóż nam 
w tym trudnym czasie. Pomóż chorym
wrócić do pełni zdrowia. Proszę Cię
w szczególności o zdrowie dla mojej
Mamy, która nosi w brzuszku mojego
Braciszka. Obejmij ich swoją opieką”.

Dawid

„Panie Jezu, który jesteś najwięk-
szym dobrem tego świata, proszę Cię,
zachowaj nas wszystkich w zdrowiu
w tym trudnym czasie”.

Zuzia

„Panie, wysłuchaj naszej modlitwy,
która wznosi się do Ciebie spośród 
rozpaczy całego świata”.

Kacper 
„Panie Jezu, proszę Cię, aby epi-

demia się skończyła, abyśmy mogli
wrócić do szkoły i swoich obowiąz-
ków, których wcześniej nie lubiliśmy,
a teraz chcielibyśmy je wykonywać”.   

Natalia

„Święty Janie Pawle II, proszę Cię
o łaskę zdrowia dla całego świata. 
Proszę o ochronę przed chorobami,
przed koronawirusem i jego skut-
kami. Proszę Cię o oddalenie epidemii.
Jezu, ufam Tobie. Jezu, zajmij się tym”.

Michał

„Kochany Panie Boże! Proszę Cię
bardzo o zatrzymanie tej epidemii, 
żebyśmy mogli znowu chodzić do 
szkoły, kościoła, przyjaciół; byśmy 
znowu mogli spokojnie się bawić 
i spotykać. Pomóż nam wszystkim 
przestrzegać zaleceń, byśmy nie sta-
nowili zagrożenia dla siebie i innych.
Spraw, byśmy pomagali sobie na-
wzajem. Pozwól nam, Panie Boże,
zrozumieć, czemu nas tak doświad-
czasz, byśmy mogli zmienić swoje 
postępowanie”. 

Asia
„Panie, tak bardzo chciałbym 

wrócić do szkoły, wyjść na podwórko
i pobawić się z kolegami. Proszę,
ześlij łaskę na cały świat i przebacz 
nam grzechy i przewinienia”.

Piotr

„Panie dziękuję Ci, że mieszkasz
już w moim sercu. Proszę, aby ludzie
nie chorowali i aby szybko można
było wrócić do szkoły, pójść na Mszę
święta do kościoła i na spowiedź 
w pierwszy piątek kwietnia”. 

Anastazja
dokończenie na 3 stronie 
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„Panie, Ty w nasze serca wlałeś
pragnienie szczęścia i miłości. Spraw,
by moja rodzina była zawsze szczę-
śliwa, by zawsze panował spokój 
i zdrowie. Chroń nas od niebezpie-
czeństw i chorób. Spraw, by czas
pandemii koronawirusa szybko 
zakończył się”.

Igor

„Panie Jezu, opiekuj się moją ro-
dziną i moją Ojczyzną. Przeżywamy
bardzo ciężki czas. Czuwaj nad nami,
żebyśmy z Twoją pomocą wyszli 
z tej próby mocniejsi w wierze.
Wierzę, że zawsze czuwasz nad
nami, ale dzisiaj otul nas mocniej 
płaszczem Twej opieki. Zawierzam 
Ci w tej modlitwie wszystkich, którzy
walczą o nasze zdrowie. Wierzę,
że dzięki Twojej łasce przetrwamy”.

Amelia

„Panie Jezu, modlę się w tych 
ciężkich chwilach o zdrowie i pokój.
Ześlij na cały świat swoją łaskę i
obdarz nas wszystkich miłością
i wiarą za pośrednictwem Twojej
i naszej Matki, Maryi. Wybacz  grzechy
nasze i całego świata”.

Wojtek

„Panie naszego Wielkiego Postu;
Panie czasu, który boli do głębi
serca; Panie chwil wypełnionych
próbą prawdziwej pustyni, bądź 
Miłosiernym Samarytaninem dla 
świata; bądź Ojcem, który przytuli 
nasze rodziny i obdarzy je nową 
nadzieją; bądź Światłem jaśnieją-
cym w tunelu pandemii”.

Angelika

ŚWIADECTWA NASTOLATKÓW PO REKOLEKCJACH /3/
W jeden dzień zaspałam na reko-

lekcje. Jak się obudziłam – było już 
po naukach, więc resztę dnia spę-
dziłam u babci. Miałam wyrzuty
sumienia, ponieważ mogłam nasta-
wić sobie budzik. Maja

Z rekolekcji w mojej parafii 
św. Stefana zapamiętałem scenkę, 
gdy ksiądz i ministranci odgrywali
rolę pokrzywdzonej osoby, która
szukała szczęścia w różnych nałogach:
alkoholu, papierosach, narkotykach.

KONKURS DLA DZIECI
Dzisiejszy konkurs znajdziesz na: facebook.com/mojaparafia

Znajdziesz tam także inne konkursy.
Zapraszamy do udziału! Przewidujemy nagrody!

Aby rozwiązać dzisiejszy konkurs zapoznaj się 
z 14 i 15 rozdziałem Ewangelii wg św. Marka.

Konkurs możesz rozwiązać tylko raz.
Rozpoczynając konkurs napisz imię, nazwisko i numer swojej szkoły.

Podczas, gdy inni podchodzili i
uważali, że mięśnie i siła wszystko 
załatwią i że nie trzeba się w życiu 
niczym przejmować, albo że magia
i joga we wszystkim pomoże – w 
końcu przyszedł Anioł Stróż i zaczął
namawiać tę osobę do pójścia do 
spowiedzi. Dopiero po spowiedzi 
ten człowiek poczuł się lepiej, po-
dziękował księdzu, rozpłakał się 
i przyjął Komunię świętą.

Jakub

W czwartek ks. Marcin opowiadał
o dziadku, który miał dużo pieniędzy.
 Rozdał je trzem chłopcom i prosił, 
by kupili coś, co wypełni cały jego 
pokój. Pierwszy wydał pieniądze na
kulki styropianowe, które wypełniły
tylko pół pokoju. Drugi - na wypeł-
nione helem balony, które też nie
wypełniły całego pokoju. Trzeci chło-
piec rozdał pieniądze biednym i kupił
tylko malutką świecę. Jej blask 
wypełnił cały pokój.

Mikołaj

Ks. Marcin był bardzo miły i bardzo
fajnie prowadził rekolekcje. Puszczał
nam � lmiki o spowiedzi, dobrych
uczynkach, o Jezusie. Dzięki temu 
dowiedziałem się wiele, przede 
wszystkim tego, jak powinienem 
postępować.

Tymek

Na rekolekcjach było miło, 
ponieważ ks. Marcin jest moim
imiennikiem.

Marcin

Na rekolekcjach super było śpiewać
w grupie. I to, że z kolegami i koleżan-
kami mogliśmy modlić się razem.
Ksiądz zadawał ważne pytania. Za-
pamiętałem jedno: „W co można być
zapatrzonym?”. W piątek była krótka
Msza święta i mogliśmy wszyscy
przyjąć Komunię świętą. Na Drodze

krzyżowej chodziliśmy i patrzyliśmy,
jak Jezus męczył się za nas. Prze-
szliśmy aż czternaście stacji.

Michał

Niestety nie byłam na rekolekcjach,
ponieważ byłam chora, ale wtedy
dużo modliłam się w domu. Bardzo
chciałam towarzyszyć reszcie dzieci.

Amelia

Na rekolekcjach najbardziej po-
dobał mi się kartonowy samolot
ze skrzydłami „modlitwa” i „dobre
uczynki”. Samolot bez skrzydeł nie 
poleci. Tak samo człowiek, bez mo-
dlitwy i dobrych czynów nie osiągnie
zbawienia. Cieszę się, że mogłam się
też wyspowiadać i przyjąć Komunię
świętą.

Maja

Ks. Marcin używał miłych dla uszu
metafor. Podobały mi się też piosenki
grane przez Księdza i s. Magdalenę
i oczywiście przez chórek. Przyjemnie
jest siedzieć wraz z rówieśnikami 
i słuchać Bożej nauki. Nie mogłem 
lepiej wykorzystać czasu rekolekcji,
jak właśnie przyjść do kościoła.
Czułem się potrzebny, jak nigdy. 
Spotkałem się z moimi najlepszymi
przyjaciółmi ze szkoły oraz z Jezusem.

Łukasz

Najbardziej podobały mi się � lmy 
i historyjki. Były zadziwiające i in-
tersujące. Nauczyłam się z � lmów, 
że dobro zawsze wraca.

Wiktoria

Niestety nie mogłem być na reko-
lekcjach, ponieważ dopadła mnie
choroba, ale zrobiłem w tym czasie 
wiele dobrych rzeczy. Najlepszą z nich
była moja modlitwa. Jednorazowo 
poświęcałem jej około pół godziny.
Oglądałem też modlitwy w telewizji.

Maciej

dokończenie na 4 stronie Konkurs internetowy opracowała Zuzia Cichoń
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29 marca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wiktoryny, Eustachego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 37, 12-14
PSALM: 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
2. czytanie: Rz 8, 8-11
EWANGELIA: J 11, 1-45

30 marca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Dobromira, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62
PSALM: 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: J 8, 1-11

31 marca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Beniamina, Gwidona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lb 21, 4-9
PSALM: 102, 2-3a i 3cd. 16-21
EWANGELIA: J 8, 21-30

1 kwietnia 2020r. – SRODA
Imieniny: Grażyny, Teodora 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM: Dn 3, 52. 53-54. 55-56
EWANGELIA: J 8, 31-42

2 kwietnia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Władysława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 17, 3-9
PSALM: 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59

3 kwietnia 2020r. – PIATEK
Imieniny: Jakuba, Ryszarda 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 20, 10-13
PSALM: 18, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42

4 kwietnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Izydora, Wacława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 37, 21-28
PSALM: Jr 31, 10. 11-12b. 13
EWANGELIA: J 11, 45-57

KALENDARZ
LITURGICZNY

I 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

NIE USTAJEMY W MODLITWIE 
ZA CAŁY ŚWIAT

„Ojcze, dzisiaj modlę się do Ciebie
w intencji całego świata i moich ro-
dziców. Bardzo ich kocham i chcę,
żeby byli szczęśliwi i bezpieczni.
Dlatego proszę, abyś czuwał nad 
nimi i całym światem. Kocham Cię, 
Boże, i dziękuję, że jesteś”.

Piotr 

„Panie Jezu, pomóż nam przetrwać
najtrudniejszy ten czas, jaki w tej
chwili jest. Ochroń nas od złego 
i choroby”.

Maja
„Panie, prosimy za przyjaciół 

i znajomych. Daj im Swoje miłosier-
dzie, by zwiększyli zażyłość z Tobą. 
Prosimy Cię również o zdrowie dla 
ludzi na całym świecie”. 

Liliana i Żaneta

„Maryjo, chroń wszystkich ludzi 
na całym świecie w tym ciężkim
czasie, kiedy pandemia opanowała
świat. Proszę, pomóż nam ją prze-
trwać i pokonać”.

Natalia

„Panie Boże, proszę, by pandemia

na całym świecie w końcu się zakoń-
czyła i życie wróciło do normalności”.

Lena

„Panie Jezu, proszę Cię, żeby na 
całym świecie zapanował pokój, byś
uchronił świat przed zachorowaniami
i zgonami spowodowanymi koro-
nawirusem. Proszę, byśmy wszyscy
mogli bez ograniczeń uczestniczyć
w Wielkanocy i sakramencie Pierw-
szej Komunii świętej”. 

Oliwia
„Panie Boże, ochroń moją rodzinę

i cały świat przed tym strasznym 
wirusem. Nie pozwól, aby ludziom 
działa się krzywda. Tak wiele osób 
teraz cierpi. Spraw, aby epidemia 
szybko się skończyła, bo chcę żyć 
normalnie i bardzo się boję”.

Piotr 

„Panie Boże, nie opuszczaj chorych,
cierpiących i samotnych. Dziękuje Ci,
że jesteś obecny w moim życiu. Bardzo
czekam, żeby pierwszy raz przyjąć 
Eucharystię”. 

Marta

dokończenie z 3 strony

„Panie Boże, w tych trudnych 
chwilach oddaję siebie, moją rodzinę
 i cały świat w Twoje ręce”.

Łukasz

„Panie Boże, zachowaj nas w zdro-
wiu. O� arujemy Ci nasz kolejny dzień,
wspomagaj nas w pracy i modlitwie.
Uchroń nas od wszystkich chorób”. 

Małgosia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Drodzy Czytelnicy „Mojej Para� i”! 

Z racji bardzo dynamicznej sytuacji w naszej Ojczyźnie 
i w naszym mieście, związanej ze stanem epidemii, 
nie umieszczamy dziś ogłoszeń w naszej Gazetce.

Ogłoszenia są dostępne w każdej chwili w internecie na stronie:
mojapara� a24.pl oraz w gablocie.

Na stronie 
facebook.com/pallotyniradom 

codziennie można brać udział w modlitwie z naszej świątyni 
oraz znaleźć tam najaktualniejsze decyzje.

Na kilka minut przed oddaniem Gazetki do druku wiemy, 
że w naszej świątyni we wspólnej modlitwie może brać udział 

tylko 5 osób (nie licząc posługujących). 
Które obrzędy się odbędą, a które zostaną odwołane, 

a które będą transmitowane na facebook.com/pallotyniradom 
- tego wszystkiego można się na razie dowiedzieć tylko 

z ogłoszeń w kościele i strony facebook.com/pallotyniradom
Szczególnie prosimy o uważne śledzenie ogłoszeń dotyczących 

I piątku miesiąca kwietnia. Istnieje też możliwość 
uzyskania informacji pod numerem telefonu: 48 366 81 03.

Redakcja


