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Kalendarz  l iturgiczny
26 lutego 2012r. – NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandra, Mirosława
LITURGIA SŁOWA: 
Rdz 9, 8-15
PSALM 25, 4-5.6-7bc.8-9
1 P 3, 18-22
EWANGELIA: Mk 1, 12-15 

27 lutego 2012r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anastazji,  Gabriela 
LITURGIA SŁOWA:
KpL 19, 1-2.11-18
PSALM 19, 8.9.10.15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

28 lutego 2012r. – WTOREK
Św. Hilarego I, papieża  
Imieniny: Oswalda, Lubomira
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10-11
PSALM 34, 4-5.6-7.18-19 
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

29 lutego 2012r. – ŚRODA
Św. Romana Jurajskiego, opata
Imieniny: Romana, Augustyna
LITURGIA SŁOWA: 
Jon 3, 1-10
PSALM 51, 3-4.12-13.18-19
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

1 marca 2012r. – CZWARTEK
Św. Feliksa III, papieża 
Imieniny: Antoniny, Albina
LITURGIA SŁOWA:
Est (Wlg) 14, 1.3-5.12-14
PSALM 138, 1-2a.2bc-3.7c-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

2 marca 2012r. – PIĄTEK
Imieniny: Heleny, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 21-28
PSALM 130, 1-2.3-4.5-7a.7bc
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

3 marca 2012r. – SOBOTA
Imieniny: Kunegundy, Tycjana
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 16-19
PSALM 119, 1-2.4-5.7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

E WA N G E L I A :  M k  1 ,  1 2  -  1 5  
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

W Środę Popielcową uświadomiliśmy sobie, że „jesteśmy prochem i w proch 
się obrócimy.”  W proch obraca się nasze ciało, materia. A dusza? Ona potrzebuje 

udać się na „pustynię”, aby przygotować 
się na wejście do Królestwa Bożego, 
bo „czas się wypełnił.” Dlatego potrzeba 
nawrócenia i głębszej wiary w Ewangelię. 
Droga krzyżowa, Gorzkie żale, udział w reko-
lekcjach, częstsze zgłębianie w wyciszeniu 
wewnętrznym słów Pisma Świętego, niech 
będą naszym przebywaniem na pustyni 
przez czterdzieści dni. Boże, udziel nam 

w miłosierdziu swoim odpuszczenia grzechów i dostąpienia obiecanej 
nagrody pokutę czyniącym.

Adam Żak

GORZKIE ŻALE 

Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

O GODZ. 1700

DROGA KRZYŻOWA

W PIĄTEK, 2 MARCA
DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/
DLA DZIECI – O GODZ. 1645
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POMÓŻ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU

NA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ 
CARITAS PALLOTYŃSKA

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom? 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 
19-procentowej stawki podatku, 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują 
z pomocy ZUS w tym zakresie. 

Pracownicy rozliczani przez pracodawców, także mogą przekazywać swój 1%, muszą jednak pamiętać, 
o zgłoszeniu KRS danej OPP osobie zajmującej się rozliczeniami PITów w zakładzie pracy.

Jak przekazać 1% podatku naszej organizacji? 

Zgodnie z „Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych” podatnik może sam zadecydować na co
przeznaczony zostanie jego 1% podatku. Musi tylko dokonać wyboru jednej Organizacji Pożytku Publicznego 
- wybierając pomoc naszej organizacji pomogą Państwo dzieciom, które pomocy tej naprawdę potrzebują. 
Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). 

Nadal obowiązuje uproszczony mechanizm przekazywania 1% podatku. Podatnik zobowiązany jest do 
złożenia zeznania rocznego: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, przy tym ma prawo do przekazania części 
podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Chcąc to uczynić powinien obliczyć wysokość kwoty odpowia-
dającej 1% swojego podatku i wpisać ją w odpowiedniej rubryce (która zatytułowana jest 

„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), gdzie 
umieścić należy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji, w naszym przypadku, jest 
to numer:

0 0 0 0 2 2 2 7 3 3
Aby pieniądze trafiły do naszej placówki należy w kolejnej rubryce „informacje uzupełniające – cel szcze-

gółowy  wpisać 

Ś w i e t l i c a  -  P a l l o t y n i
Należy pamiętać, aby:

• wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół; 
• na jednym formularzu PIT całą kwotę 1% podatku przekazać tylko jednej      organizacji; 
• zeznanie roczne złożone zostało w terminie (do 30 kwietnia) i zawierało bezbłędnie wpisany numer KRS, wówczas 
Urząd Skarbowy dokona wpłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami  telefonu 502 435 468, 662 500 541.

Prowadzimy również pomoc w rozliczaniu PITów rocznych dla osób indywidualnych, dzwoniąc pod podane 
numery można umówić się i księgowi pomogą rozliczyć PIT.

Już teraz tą drogą w imieniu wszystkich naszych Podopiecznych SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
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Myśl 
św.  Wincentego Pal lott iego

„Dźwiganie krzyża przez Chrystusa 
niech będzie moim dźwiganiem.       

Bóg pragnie duszy mojej: 
co za miłosierdzie Boga! 

A dusza ma nie pragnie Boga! 
Pragnienie Chrystusa 

niech będzie moim pragnieniem!

Nie ma we mnie pokory, 
lecz pokora Chrystusa jest moją pokorą.

Bóg życiem moim.
Bóg łaską, pokojem, radością.

Bóg mój nadzieją moją.
Bóg mój życiem moim.

Pokora krzyża Chrystusa! ”
Bóg  - Wszystko.

ŻYCZENIA

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi
ks. Mirosław Dragiel SAC.
Życzymy drogiemu Solenizantowi,
by był pełen mocy Ducha Świętego,
by nie ustawał w głoszeniu Ewangelii,
by z miłością i pokorą służył
każdemu człowiekowi…

HYMN NA CZEŚĆ 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Krzyż Święty to znak ogromnego cierpienia
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Na nim przecież Jezus Ukochany
poniósł śmierć męczeńską.
Do Krzyża tego przybity ostrymi zardzewiałymi
gwoździami, odniósł tak straszliwe bolesne rany,
że tego wyrazić się nie da po prostu! 
Nie można – ludzkimi słowami.
To On – Bóg – Człowiek tak strasznie bał się tej męki,
która Go na Krzyżu czekała…
To On – modląc się w Ogrójcu, płakał krwawymi łzami,
pocąc  się przy tym krwawym potem obfitym.
Lecz przy tym – zgadzał się z Ojca Swego Wolą…
To On – przyjmując Swoją śmierć krzyżową – 
krwawą niedolę, miał wówczas Serce gorące,
gotów był oddać swe święte życie
za nas grzesznych ludzi,
za każdego człowieka,
abyśmy wszyscy zbawieni byli,
byśmy w Chwale Niebieskiej wraz z Trójcą Świętą,
Matką Najświętszą, Aniołami i Świętymi
po śmierci swojej nieustannie, z radością uczestniczyli.
Dlatego Krzyż, czy to w kościołach, czy w kapliczkach,
czy przydrożny, czy w różańcu świętym
czy też zawieszony na ścianie naszego mieszkania – 
jest tak święty i dla każdego człowieka
tak bardzo, bardzo cenny i drogi
Wszak jest symbolem Męki Jezusa, a naszego zbawienia.
Oddajmy więc cześć i chwałę
każdemu napotkanemu na swej drodze
Krzyżowi Chrystusa.
On – ten znak Męki Jezusa –  
nasze  życie (niekiedy bardzo grzeszne), na dobre, 
a nawet święte –
zawsze zmienia.
I często czyńmy ten znak: 
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
na swoim czole, na piersi, ramionach
starannie i z czcią wielką.
To znak święty.
On – ufającym Mu wiele dobrego i świętego
w naszych duszach dokona.
Bądź uwielbiony Krzyżu Święty teraz i na wieki.
Wierzę, że Tyś ratunkiem dla każdego człowieka!
Bądź pochwalony i uwielbiony przez wieczność.
Cześć Ci i chwała.

Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej rozpoczynamy kurs

przedmałżeński.

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego 

Postu o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego nabożeństwa, 

przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich 

       i zakonnych, w czwartek, o godz. 1730. Następnie Msza święta     

w tej intencji. 

       W I piątek, po Mszach świętych porannych udamy się do chorych. 

Spowiedź dla dorosłych i młodzieży, podczas Mszy świętych 

porannych i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od 1615, następnie 

– o godz. 1645 – Droga krzyżowa dla dzieci. 

      W I piątek, zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego 

Sakramentu. Początek po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie 

Apelem Jasnogórskim. Po Mszy świętej  wieczornej będzie miała 

miejsce konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

na temat grzechu gniewu. 

      W I sobotę, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

NMP o godz. 1730.

4. W piątek Droga krzyżowa: 

      dla dorosłych – o godz. 730 i 1730, 

      dla dzieci – o godz. 1645,

      dla młodzieży – o godz. 1900 w Kaplicy Świętej Rodziny.

5. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy świętej młodzież oazowa 

będzie zbierać ofiary na zakup protezy ręki i rehabilitację 

Jakuba Wójtowicza – 17 - latka z Radomia, który został brutalnie 

pobity. Akcja odbywa się pod patronatem Caritas Diecezji 

Radomskiej.

6. W przyszłą niedzielę, o godz. 1430, Msza święta hospicyjna.

SŁYSZYSZ MNIE, 
PANIE, GDY 

WOŁAM DO CIEBIE
Jestem na ziemi.
Żyję.
Cieszę się ogromnie, 
że mogę żyć.
Dajesz mi dni
z Tobą Boże.

Jesteś Bogiem moim
chwały i mocy.
Jest ranek.
Budzę się do
swych porannych zajęć.
Schylam się i mówię
paciorki ranne.

Modlitwa moja płynie
z ziemi do nieba.
Słyszysz mnie Panie!
Słyszysz moją modlitwę,
moje prośby, abym
był zdrowy – cała rodzina.

Radość ogarnia 
mnie każdego dnia. 
Pan Bóg myśli
o mnie, o rodzinie.
Potrzebujemy Twojej pomocy.
Odbieramy ją.
Dajesz natchnienie,
szczęśliwe dni.

Nie zapominasz o mnie.
Błogosławisz nam na ziemi.
Kochasz!
Darzysz miłością.

Bóg jest z nami.
Nadzieja moja 
i rodziny na lepsze życie.
Dziękuję Ci, Boże,
za dar życia.

Raduje się serce moje.
Pamiętaj o mnie i o nas.
Jestem z Tobą Boże
na wieki.

Stefan Suwała


