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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Ewangelia dzisiejsza jest wyznaniem wiary. W pierwszej części
czytamy o ustanowieniu sakramentu pokuty, dzięki któremu
możemy zawsze przywrócić duszom naszym łaskę chrztu. Uczniowie
zostali wyniesieni na niesłychane wyżyny. Otrzymują władzę
odpuszczania cudzych win. Sędziami dusz stali się ci, którzy sami
muszą się bać surowego sądu Bożego. Druga część Ewangelii
podaje piękne i pouczające nas zdanie Jezusa: „Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. W tym zdaniu Pan nasz ma na 
myśli nas, jeżeli wiarę naszą ujawnimy przez dobre uczynki.
„Baczcie, którzy uczestniczycie w tych radosnych Świętach, 
byście nie zostali wyłączeni z wiecznych godów” (św. Grzegorz). 
Dzisiejsza niedziela, Niedziela Miłosierdzia Bożego, podwaja naszą

radość ze Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus żyje i daje nam możliwość odpuszczenia grzechów. Udzielając tej
władzy uczniom, czyni ich apostołami miłosierdzia. To trwa do dziś. Każde rozgrzeszenie to przejaw wielkiego
miłosierdzia. Wyznając grzechy doświadczamy miłosierdzia płynącego z przebaczającej miłości. „Pan mój i Bóg mój”.
Powtarzajmy te słowa Tomasza i nie bądźmy niedowiarkami, tylko wierzącymi. Panie, zachowaj nas od ułudy 
grzechu, abyśmy szukali tego, co jest w górze, gdzie Chrystus zasiada po Twojej prawicy.

Adam Żak
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„Tym, którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone”.

FACEBOOK.COM
/PALLOTYNIRADOM

Zapraszamy do transmisji 
z naszego kościoła! 

Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki!
Drodzy Parafianie!

Bądźcie w duchowej 
jedności ze swoją Para� ą!

księża pallotyni

Drodzy Parafianie!
Bądźcie w duchowej 

jedności ze swoją Para� ą!jedności ze swoją Para� ą!

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

„Nawet jeśli zauważa się większe uczestnictwo 
w posługach wielu osób świeckich, 

zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia
w przenikaniu wartości chrześcijańskich 

do życia społecznego, politycznego 
i ekonomicznego. Często ogranicza się 

do zadań wewnątrzkościelnych bez rzeczywistego
zaangażowania w zastosowanie Ewangelii 

w dzieło przekształcenia społeczeństwa. 
Formacja świeckich oraz ewangelizacja 

różnych środowisk zawodowych 
i intelektualnych stanowią 

ważne wyzwanie duszpasterskie”.
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KONKURS 
DLA DZIECI

Dzisiejszy konkurs 
znajdziesz na: 

facebook.com/mojaparafia
Zapraszamy do udziału! 
Przewidujemy nagrody!

Konkurs internetowy opracowała 
Zuzia Cichoń

Jadwiga Kulik

Tak wielu ludzi wciąż żyje w prze-
konaniu o istnieniu Boga okrutnego.
Jeszcze i dzisiaj usłyszeć można: „Bóg
Cię pokarał”, „Kara Boska Cię nie
ominie”. Pandemię koronawirusa
też niektórzy poczytują za karę 
zesłaną przez Boga. 

Zapominają, że Bóg jest nie tylko
sprawiedliwy, ale przede wszystkim
miłosierny. Bóg mówi: „Nie chcę śmierci
grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał
życie” (por. Ez 33, 11). Czasami jest zmu-
szony do użycia bolesnych środków,
aby skłonić nas do opamiętania. 

Bóg dał człowiekowi rozum i wolną
wolę. Używając rozumu, pomyślmy
o tym, co w życiu ważne, najważniej-
sze. Pan dał nam czas na re� eksje, 
na OPAMIĘTANIE. 

Skutki czasu pandemii dotykają
zarówno ciała, jak i naszego ducha.
Równolegle z pandemią koronawirusa
rozszerza się pandemia strachu, która
obejmuje wiele ludzkich serc. 

Może pandemia, ten „znak czasu”
przypomni nam, że Bóg jest przede 
wszystkim Bogiem Miłosiernym? 

Miłosierdzie Jego mamy w zasięgu
ręki.

Otrzymaliśmy od samego Jezusa
wyjątkową modlitwę - Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Obecnie należy
do najbardziej znanych i lubianych 

modlitw. Jej fenomen związany jest
z faktem, że stała się niezwykłym
darem Boga dla naszych najnow-
szych czasów. 

Od lat znam tę Koronkę. Nie byłam
jednak do końca świadoma jej po-
tęgi. Dopiero z czasem, ku memu
zaskoczeniu, ale i radości, spostrze-
głam, że jest to „ostatnia deska 
ratunku”. 

Koronkę odmawiamy na cząstce
różańca. Odszukajmy nasze różańce.
W czas pandemii koronawirusa wo-
łajmy: „Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami i nad całym światem” (Dzien-
niczek s. Faustyny, 474-476).

To nasz Papież, święty Jan Paweł II,
ustanowił dla całego Kościoła pierw-
szą niedzielę po Wielkanocy Niedzielą
Miłosierdzia Bożego. W ten sposób 
spełnił życzenie Chrystusa: „Święto
Miłosierdzia wyszło z wnętrzności
Moich, pragnę, aby uroczyście ob-
chodzone było w pierwszą niedzielę
po Wielkanocy” (Dz. 88).

Niech ufność w Boże Miłosierdzie
ożywia nasze serca, umacnia nadzieje,
ożywia ducha wiary. Skoro Pan 
pozwala nam leżeć na zielonych
pastwiskach w zaciszu naszych 
domów - NIE LĘKAJMY SIĘ.

MIŁOSIERDZIE 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 

Odeszli w marcu do Pana:
Wojciech Marek Prokop /l. 53/
Marek Andrzej Wesołowski /l. 58/
Gabriel Dariusz Bukalski /l. 59/
Ryszard Bąk /l. 65/
Ludwik Teo�l Waniak /l. 66/
Wiesław Feliks Wabik /l. 66/
Mieczysław Jerzy Świątek /l. 70/
Grzegorz Grunt /l. 72/
Bogumiła Maria 
Wojczakowska /l. 76/

Henryk Wyrwiński /l. 76/
Jerzy Bronisław Brzozowski /l. 85/

Daniela Ablewska /l. 86/
Leokadia Czuba /l. 86/

Zo�a Dorocińska /l. 86/ 
Anna Nowocień /l. 87/

Stanisława Śliwińska /l. 87/
Zo�a Tuzimek /l. 87/

Marianna Lech /l. 92/
Helena Głogowska /l. 96/

Sakrament chrztu świętego w marcu przyjęło 
czworo dzieci. 4
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Mieczysław Jerzy Świątek /l. 70/ Stanisława Śliwińska /l. 87/

Helena Głogowska /l. 96/

Jest taki zakątek w mojej Ojczyźnie
Łagiewniki w Krakowie
Gdzie tchnienie Boga jak echo
O serce się odbija

Tam
u podnóża Wzgórza Wawelskiego
Jezus bardzo sobie upodobał

W klasztornej kaplicy 
W Sakramencie utajony
Dniem i nocą czeka 

Na człowieka czeka
Bywam TAM czasami

W ciszy 
Chrystusa kroki słyszę 

Jego oczy w moje wpatrzone 
Jakby pytały
Córko UFASZ 

Ufam Panie

Jest taki zakątek w mojej Ojczyźnie 
Gdzie w ciszy 
kroki Chrystusa słyszę

Tam
Rzeki Wilga z Wisłą
Łącząc się w jedno
Niezmordowanie 
O Miłosierdziu Bożym szemrzą

Nie pytaj gdzie 
Kierunkowskaz ustaw na Miłość
Z dopiskiem 
MIŁOSIERDZIE 
POTRZEBNE OD ZARAZ

UFAJ 
Sprawdzone

POLSKA 
ZIEMIA ŚWIĘTA

Jadwiga Kulik
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Kilkanaście miesięcy temu na 
ekrany kin wszedł � lm o takim właśnie
tytule – „Miłość i Miłosierdzie”. Ktoś
powiedziałby: „Trochę dziwny tytuł,
jakby masło maślane. Przecież miło-
sierdzie to właśnie miłość, więc
dlaczego „i” między nimi?” 

Dziś, kiedy przeżywamy Święto
Bożego Miłosierdzia, przyjrzyjmy się
dokładniej, zarówno tytułowi, jak 
i całemu obrazowi Michała Kondrata.

Zastanawiające jest, czy reżyser,
określając w taki sposób swój � lm,
miał świadomość, że niestety wielu
krytyków nie do końca właściwie
odbierze przekaz dzieła. Dlaczego?
Kiedy spojrzymy na liczne recenzje,
opisy, znajdujące się choćby w in-
ternecie, zobaczymy, że znakomita
większość z nich określa „Miłość 
i Miłosierdzie” jako fabularyzowany
dokument biogra� czny o św. Fau-
stynie Kowalskiej. Jednak... to nie do
końca prawda, albo, jeśli ktoś woli, 
nie cała prawda. W rzeczywistości 
bowiem już właśnie tytuł pokazuje,
o czym, a raczej o KIM ten � lm jest. 

MIŁOŚĆ i MIŁOSIERDZIE - tak 
określa św. Faustyna samego Boga
w Dzienniczku, wzywając dusze, nawet
te pogrążone w ciemnościach, do 
oddania się Miłosiernemu. Tak też
rozpoczyna akapit, zawierający znaną
pewnie wielu z nas Litanię do Miło-
sierdzia Bożego (Dz. 949). Pięknie 
tam pisze: Miłość Boża jest kwiatem,
a miłosierdzie owocem.

Jak widać - tytuł � lmu wymowny...
Trzeba się jednak trochę natrudzić, 
żeby go zrozumieć. Podobnie jest 
z całym dziełem. Na pierwszy rzut 
nie zachęca znanymi nazwiskami
aktorów, nie wabi modną tematyką,
nie nęci milionowymi wkładami 
w produkcję, a jednak... coś w nim 
niezwykle pociąga. Sama tego 
doświadczyłam. 

„Miłość i Miłosierdzie” ukazuje
drogę, jaką Bóg wybrał, aby iskra,
o której możemy przeczytać w Dzien-
niczku, roznieciła się i ogarnęła
płomieniem cały świat. Oglądając, 
widzimy tę drogę od początku, od 
dzieciństwa Faustyny (a raczej 
Helenki), aż po dzień dzisiejszy. Nie-
które etapy znamy dobrze - wiemy

przecież o spotkaniach świętej 
z Jezusem, wiemy o kontynuacji tej 
duchowości przez Jana Pawła II.
Może trochę mało znana jest nam 
postać i rola bł. ks. Michała Sopoćki
i akurat w tym temacie � lm stanowi
cenny dokument. Oprócz mniej 
lub bardziej znanych nam faktów, 
„Miłość i Miłosierdzie” ukazuje kilka
niezwykle interesujących aspektów.
Już sam plakat filmu, na którym 
wizerunek Jezusa „złożony” jest z 
dwóch części (Obraz „Jezu, ufam
Tobie” oraz Twarz z Całunu Turyń-
skiego), mogą zaciekawić widza. 
Oczywiście to nie wszystko... W � lmie
pojawiają się mało dotąd znane wątki,
związane z historią pierwszego Obrazu
(znajdującego się w Wilnie), rozpo-
wszechnienia kultu Bożego Miło-
sierdzia na innych kontynentach. 
Możemy wsłuchać się także w nie-
zwykle poruszające świadectwa... 
A to wszystko wplecione w naszą, 
jakże polską duchowość, historię 
i kulturę.

Komu mogę polecić obraz Michała
Kondrata? Na pewno takim „zapa-
leńcom” jak ja... bo nie ukrywam, jestem
wielką czcicielką Bożego Miłosier-
dzia. Ten � lm ubogaca nas, utwierdza
w przekonaniu, że duchowa droga,
którą idziemy, to dzieło Boże i warto
oddać mu się całkowicie. Czy pole-
ciłabym „Miłość i Miłosierdzie” komuś,
kto nie należy do wspomnianej grupy.
Tak, z całą pewnością TAK. Jednak 
koniecznie trzeba na � lm spojrzeć 
„głębiej”. Wtedy, niezależnie od tego,
czy jesteśmy wierzący, czy nie, mo-
żemy dostrzec skarb ukryty „w roli”.
A może... podobnie jak w przypadku
Eugeniusza Kazimirowskiego – malarza
pierwszego obrazu Jezusa Miłosier-
nego, staniemy się ogniwem w wypeł-
nieniu Bożego planu? Historia tego
człowieka pokazuje, że Bóg wybiera
do realizacji dzieła Miłosierdzia ludzi
według swojej własnej Bożej logiki.
Bo... kto by pomyślał, że Obraz „Jezu,
ufam Tobie”, stworzył człowiek, który
należał do... 

O tym już może nie napiszę.  
W zamian zapraszam do obejrzenia
� lmu. Jest dostępny np. na DVD
oraz w internecie na vod.

MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

ms

MODLITWA 
DZIECKA

Panie Jezu, opiekuj się 
moimi Rodzicami i Dziadkami 

oraz Bratem.
Spraw, żeby byli zdrowi 

i uśmiechnięci 
oraz żeby byli blisko Ciebie.

Panie, bardzo Cię proszę 
za cały świat, 

żeby ludzie byli zdrowi
oraz mieli radość, 

że epidemia koronawirusa 
odeszła precz,

i nadzieję, że stanie się to 
jak najszybciej.

Amelia

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI 

O NIEDZIELI
„Należy na nowo odkryć 

i mocniej podkreślić wymowę 
modlitwy po Komunii świętej 

oraz obrzędów końcowych 
— błogosławieństwa i rozesłania

— aby uczestnicy Eucharystii 
głębiej uświadomili sobie 

odpowiedzialność, jaka została 
im powierzona. 

Kiedy po rozejściu się 
zgromadzenia uczeń Chrystusa 
powraca do swojego zwykłego 

środowiska, ma zadanie uczynić 
z całego swego życia dar, 

duchową ofiarę miłą Bogu. 
Czuje się dłużnikiem swoich 

braci ze względu na to, 
co otrzymał podczas Liturgii,

podobnie jak uczniowie 
z Emaus, którzy rozpoznawszy 
zmartwychwstałego Chrystusa 

przy „łamaniu chleba”, 
zapragnęli natychmiast 

podzielić się z braćmi radością 
spotkania z Panem”.
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19 kwietnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Czesława, Włodzimierza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 42-47
PSALM: 118, 2-4. 13-15. 22-24
2. czytanie: 1 P 1, 3-9
EWANGELIA: J 20, 19-31

20 kwietnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Agnieszki, Szymona 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 23-31
PSALM: 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
EWANGELIA: J 3, 1-8

21 kwietnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Feliksa, Konrada 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 32-37
PSALM: 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7b-15

22 kwietnia 2020r. – SRODA
Imieniny: Teodora, Łukasza 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 17-26
PSALM: 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

23 kwietnia 2020r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Heleny, Wojciecha 
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

24 kwietnia 2020r. – PIATEK
Imieniny: Aleksandra, Erwina 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 34-42
PSALM: 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

25 kwietnia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Jarosława, Marka 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 P 5, 5b-14
PSALM: 89, 2-3. 6-7. 16-17
EWANGELIA: Mk 16, 15-20

KALENDARZ
LITURGICZNY

II 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

TO SERCE BIJE WBREW LOGICE
...i wypełniło się wszystko, co zo-

stało zapowiedziane i opisane przez
Jezusa i Proroków. Jezus został na 
śmierć skazany. 

Jego martwe ciało zostało złożone 
do grobu, a wejście zapieczętowano,
postawiono straże. Przywódcy religijni:
 arcykapłani, faryzeusze, nauczyciele
z Jerozolimy osiągnęli swój cel...

Ale Syn Boży nie zakończył wy-
pełniania misji Ojca na ziemi...

„Życie rozdarte, zniszczone, unice-
stwione na krzyżu, ponownie się
zbudziło i pulsuje na nowo” /z homilii
Ojca Świętego Franciszka/.

Puls serca z martwych powstałego

Chrystusa to nadzieja, to Źródło Miło-
sierdzia, to klarowna perspektywa
przyszłości. Serce Jezusa bije wbrew
oczekiwaniom Sanhedrynu. Bije wbrew
chorym marzeniom niektórych decy-
dentów dzisiejszej Europy. Nie da się
wyrwać serca Jezusa z serca słowiań-
skiego ludu! Korzeniami lud ten sięga
skały Golgoty. Tam Najświętsza Maryja
Panna, św. Jan i św. Maria Magdalena
jako pierwsi oddali hołd przebitemu
włócznią Sercu Zbawiciela.

Serce Jezusa zbudziło się. Ze  zdwo-
joną siłą pulsuje i odbiera należną 
Mu cześć i uwielbienie. Może jeszcze
więcej czci winniśmy Sercu Jezusa 
oddać?

Jadwiga Kulik

1. Dziś o godz. 1500 zapraszamy do transmisji Nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego na stronie 
facebook.com/pallotyniradom. 
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.

2. Zachęcamy wszystkie rodziny do codziennej wieczornej modlitwy 
różańcowej w intencji ustania epidemii. Módlmy się choćby 
jedną dziesiątką różańca. Na znak jedności postawmy w oknie 
obraz Matki Bożej lub świecę. O godz. 2030 trwamy na modlitwie 
także w naszym kościele.

3. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, jednego z głównych 
patronów Polski.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

MODLITWA DZIECKA
Kochany Jezu, dziękuję Ci za życie, zdrowie, moją kochającą rodzinę, 

zieloną trawę i piękne słoneczko.
Proszę Cię o zdrowie dla wszystkich ludzi, 

o możliwość kontaktu z drugim człowiekiem, 
o miłość i pokój na całym świecie,  o ustanie epidemii koronawirusa, 

który nas zaatakował. Bardzo chcę przyjąć I Komunię świętą 
i móc jeszcze bardziej zjednoczyć się z Tobą. 

Kochany Jezu, pomóż nam w tym trudnym czasie! Julia

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„„Bycie mężczyzną”, „bycie kobietą” jest rzeczywistością 

dobrą i chcianą przez Boga: 
mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, 

która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy”

„Wierzę w Ciebie,

Boże żywy...”


