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4. N I E DZ I E L A W I E L K I E G O POS T U

EWANGELIA: Ł k 15 , 1-3. 11-32
„Przecież trzeba się bawić i radować,
bo twój brat był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się”.
Przypowieść o synu marnotrawnym, o nas samych,
zawiera trzy kluczowe momenty w dziejach owego syna:
odejście, nawrócenie, powrót. Najłatwiej jest odejść. Gorzej
jest z nawróceniem. Niektórzy uważają nawrócenie za zjawisko
wyjątkowe i głośne. Nawrócenie jednak jest podstawowym
obowiązkiem chrześcijanina, obowiązkiem żmudnym i często
bolesnym. Nawrócić się oznacza zdać sobie sprawę, że nie
jesteśmy w porządku wobec Boga. Musimy zobaczyć, co
straciliśmy popełniając grzech. Musimy podjąć decyzję:
„wstanę i pójdę do mego Ojca”. Musimy zobaczyć na nowo
twarz tego Ojca. Zmieniamy głowę, serce, oczy – wszystko.
To jest nawrócenie. Dostrzegamy, że nasz Ojciec jest pełen
miłosierdzia. Takie nawrócenie przynosi radość. „Trzeba
bawić się i radować”. Przeżywajmy wewnętrzną radość z naszego nawrócenia i cieszmy się z nawrócenia
naszego brata, bo „był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się”. Jezu, proszę o jak najmniej odejść,
a jak najwięcej powrotów.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Najdoskonalszym wzorem wiary jest Dziewica Maryja”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Od uczniów Chrystusa oczekuje się, by nie mylili świętowania niedzieli,
które powinno być prawdziwym uświęceniem dnia Pańskiego,
z „zakończeniem tygodnia”,
rozumianym zasadniczo jako czas odpoczynku i rozrywki”.
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Z PAMIĘTNIKA PĄTNIKA
Drodzy Pątnicy! Dokładnie dziś
mija siedem miesięcy odkąd wyruszyliśmy na szlak pielgrzymi. Jesteśmy
więc sporo za połową. Zostało tylko
5 miesięcy na podjęcie tej ważnej
decyzji: „Ruszam!” „Pierwszy,
czy kolejny raz, ale ruszam!”
Niewątpliwie pomocne w takiej
decyzji jest znalezienie motywacji.
Pozwoliliśmy więc przybliżyć świadectwa Pątników. Z pewnością
każdy z nas ma wiele spraw, które
chciałby zanieść do tego cudownego
miejsca, gdzie możemy doświadczyć
zrozumienia, ciepła i pomocy Pani
Jasnogórskiej.
Ela, lat 19:
„Pielgrzymka to dla mnie niezwykłe
przeżycie, którego warto doświadczyć. Jest to czas, kiedy można
„odciąć się” od świata i cieszyć się
z małych rzeczy. Jednak przede
wszystkim można zbliżyć się do
Boga. Przez modlitwę i kontakt
z drugim człowiekiem”.
Tomek, lat 28:
4 razy na pielgrzymce: „Wstydzę się,
ale muszę się przyznać, że na pielgrzymkę poszedłem dla żartu.
Chciałem to zobaczyć z bliska, aby
później móc to wyśmiać. Na początku
dziwnie się tam czułem. To nie było
to, czego się spodziewałem: ciągłych
modlitw, Mszy świętych i różańców.
Do Maryi pielgrzymowało wielu
ludzi w różnym wieku: od dzieci
w wózkach do ok. 70-letnich osób.
Wszyscy życzliwi, troskliwi i pomocni.
Była modlitwa, śpiew, dowcipy,
konferencje i pogodne wieczorki.
To był wspaniały czas! Nawet ja
poczułem, że tam jest dla mnie
miejsce. Poznałem Boga, nauczyłem się z Nim rozmawiać. Teraz

jestem naprawdę
człowiekiem”.

szczęśliwym

Wiktoria, lat 18:
„Pielgrzymka jest dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Jest ona
formą modlitwy i walki z własnymi
słabościami. Dzięki niej przełamałam
swoje bariery, udoskonaliłam się
ﬁzycznie i psychicznie. Jest to twarda
szkoła przetrwania, na którą powinien udać się każdy chociaż raz w
życiu, aby zmierzyć się z samym
sobą”.
Paweł:
„Pielgrzymka jest drogą do Chrystusa
i Jego Matki, ale również realną
i dosłowną drogą wiary. Tak jak
Abraham szedł z Ur do Ziemi
Obiecanej. Jak Naród izraelski do
Ziemi Obiecanej. Wędrówka do
Matki, do Częstochowy, jest obrazem
ścieżki pełnej przeciwności, trudów,
walki z ludzkimi słabościami. Jest
to dosłowne, osobiste, ale zarazem
i wspólnotowe odczucie Boskiego
Ducha”.
Jacek:
„Już od kilku lat pielgrzymuje na
Jasną Górę z „Białą 11” z naszej
paraﬁi. Z każdym rokiem idę z różnymi
intencjami swoimi lub bliskich,
które zostają w cudowny sposób
spełnione. W ubiegłym roku, już
po miesiącu od zakończenia pielgrzymowania, otrzymałem bardzo
dobrą pracę, wręcz idealną dla
moich kwaliﬁkacji. Bardzo wiele jeszcze
innych łask Bożych otrzymuję
przez wstawiennictwo najlepszej
Matki z Jasnej Góry. Każda pielgrzymka
niesie wiele różnych treści duchowych. To tzw. „rekolekcje w drodze”.
Pamiętam, jak wiele zyskałem przez
konferencje, świadectwa, i do dziś

słucham konferencji kapłanów,
które po raz pierwszy usłyszałem
właśnie na pielgrzymce, np. konferencje ks. Piotra Pawlukiewicza.
Dzięki wspólnemu pielgrzymowaniu
zrodziły się trwałe przyjaźnie,
spotkania i wspomnienia ze szlaku
w formie ﬁlmów, zdjęć. Głęboko
w sercu zostają spotkania w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni
w Czarnej, gdzie mogliśmy oddać
w opiekę nasze rodziny. Ta atmosfera podczas pielgrzymowania
w grupie „Biała 11” przez śpiew,
zabawę i modlitwę pozwala mi
już dziś zaprosić Czytelników na
tegoroczną pielgrzymkę w Roku
Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu
naszej Ojczyzny. Już teraz zachęcam,
aby się zdecydować i zaplanować
sobie czas od 6 do 13 sierpnia 2016 r.
na wspólne pielgrzymowanie z
„Białą 11”. Pozdrawiam serdecznie
i do zobaczenia na szlaku z „Białą 11”!”
Dla mnie pielgrzymka to prawda
o naszym życiu, które jest wędrowaniem. W tej wędrówce nie jesteśmy
sami. Są nasi Siostry i Bracia, którzy
są darem Boga. Okazując im pomoc
możemy odnaleźć
prawdziwą
radość i sens życia. Potrzebujemy
siebie. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich obecnych i byłych
Pielgrzymów wraz z rodzinami oraz
wszystkich chętnych na comiesięczne Eucharystie w II niedzielę
miesiąca na godz. 1800. Po każdej
takiej Mszy świętej spotykamy się
w kawiarence na wieczorze wspomnień przy herbacie i projekcji zdjęć
pielgrzymkowych. Każde spotkanie
zakończone jest Apelem Jasnogórskim. Warto zaangażować się
w tę inicjatywę budowania więzi
„Białej 11” przez cały rok.
ks. Marian, Przewodnik „Białej 11”

DOBRE PRZEDSZKOLE
Drodzy rodzice dzieci w wieku 2,5 – 5 lat!
Jeśli pragniecie wychowywać dziecko w duchu wartości katolickich,
jeśli chcecie, by było ono nauczane w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa
pod okiem profesjonalnej kadry, w tradycyjnej atmosferze zgodnej z wartościami chrześcijańskiej rodziny,
to zapraszamy do „Domku św. Antoniego” – przedszkola prowadzonego przez siostry niepokalanki.
Przedszkole „Domek św. Antoniego”, Radom, ul. Staromiejska 9, www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu
Do dnia 12 kwietnia przyjmujemy karty zapisów dzieci.
Kartę należy pobrać z kancelarii Przedszkola lub ze strony internetowej.
siostry niepokalanki
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ZOSTAW 1% W SWOJEJ PARAFII
Caritas Pallotyńska jest instytucją
charytatywną, której działania
w dużej części są wspomagane
przez darowizny ludzi dobrej woli
i sprzyjające instytucje oraz ﬁrmy
prywatne. Nie zapominamy, że
św. Wincenty Pallotti – nasz mistrz
duchowy i wzór – był także prekursorem daleko sięgających i skutecznych
działań charytatywnych.
Dzięki wsparciu przyjaciół Caritas
Pallotyńskiej, możemy kontynuować
dzieło św. Wincentego na polu edukacji, wychowania, opieki i rozrywki,
skierowane do seniorów oraz dzieci
i młodzieży z tzw. środowisk zagrożonych wykluczeniem. Realizujemy
tę misję przez codzienną pracę
wychowawców w Świetlicy oraz
atrakcje takie jak: wycieczki, zimowiska czy kolonie. Z Seniorami
prowadzimy spotkania edukacyjne
i okolicznościowe, a także organizujemy wyjazdy.

Na te wszystkie działania oraz
bieżące koszty utrzymania zużywamy
każdy grosz i korzystamy z każdej
formy pomocy. Przekazanie 1%
podatku przy rozliczeniu zeznania
PIT jest dla Caritas Pallotyńskiej
bardzo znaczące i chcemy tym
samym prosić wszystkich chętnych
do wsparcia nas tą formą pomocy,
która przecież bezpośrednio nic
podatnika nie kosztuje.
Oﬁarowane przez Państwa fundusze przeznaczymy na: ogrzewanie
Świetlicy i ciepłe posiłki dla dzieci;
edukację i spotkania dzieci i seniorów z ciekawymi ludźmi; wycieczki
do kina, teatru oraz na pielgrzymki;
kolonie i ferie Świetlicy; specjalistyczne kursy tematyczne np.
komputerowe lub prozdrowotne.
W zamian za podarowanie nam 1%
podatku, oferujemy merytoryczną
pomoc i wieloletnie doświadczenie

przy wypełnianiu zeznań PIT w naszym
Biurze. Zapraszamy do Biura Caritas
Pallotyńskiej, mieszczącego się
pod kancelarią paraﬁalną, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 900 do 1500 lub do kontaktu
telefonicznego pod numerem
48 366 41 43 w godzinach pracy
Biura. Można także skorzystać z
formularza kontaktowego na stronie
www.caritas-pallotyni.pl/kontakt .
Osoby, które zechcą samodzielnie
rozliczyć PIT i uwzględnić nas jako
beneﬁcjentów 1% podatku, prosimy
o wybranie numeru

KRS 0000309499
oraz wpisanie w rubryce
„cel szczegółowy” informacji

„Caritas Pallotyńska”.
Serdeczne Bóg zapłać!

ks. Artur Wierzbicki SAC

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„W głoszeniu Ewangelii wielkie znaczenie ma to,
aby nam naprawdę zależało, by jej piękno zostało lepiej dostrzeżone i przyjęte przez wszystkich”.

„DO TWARZY Z MIŁOŚCIĄ!!!”

to hasło
PALLOTYŃSKIEGO CZUWANIA
(zwłaszcza) MATURZYSTÓW
Kiedy? Noc z 19 na 20 marca
Gdzie? Na Jasnej Górze i w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie
Co w programie? Podróż, modlitwa, kolacja, uwielbienie Boga,
spowiedź u Tronu Matki, nocna Msza święta.

Informacje u ks. Marka

Serdecznie zapraszamy
wszystkich młodych z naszej parafii!

NUMER KRS HOSPICJUM
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0000185346
TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Kiedy przebywasz w domu,
bądź rodzicem w stu procentach.
Bądź naprawdę
ze swoimi dziećmi”.

ZA JEZUSEM NA GOLGOTĘ
Chór „Gloria Dei” gorąco zaprasza!

piątek, 11 marca, godz. 1715 (Nie spóźnij się!)
Przyjdź, by doświadczyć misterium…
By towarzyszyć Temu, który wziął na siebie całe Twoje zło…
By wsłuchać się w piękny śpiew…
By zaśpiewać Panu…
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KALENDARZ
LITURGICZNY
6 marca 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jordana, Wiktora, Róży
LITURGIA SŁOWA:
Joz 5, 9a. 10-12
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7
2 Kor 5, 17-21
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32
7 marca 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Felicyty, Pawła, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17-21
PSALM 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
EWANGELIA: J 4, 43-54
8 marca 2016r. – WTOREK
Imieniny: Stefana, Beaty, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-9. 12
PSALM: 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 5, 1-3a. 5-16
9 marca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszek, Dominika, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 8-15
PSALM: 145, 8-9. 13cd-14. 17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30
10 marca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Marcelego, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-20. 21-22. 23
EWANGELIA: J 5, 31-47
11 marca 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Benedykta, Lutosława
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM 34, 17-18. 19-20. 21 i 23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30
12 marca 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Bernarda, Alojzego, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3. 9bc-10. 11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

?

C I „Co by było,
E
I
Ą gdyby Jezus
D Z TAJ
nie umarł?”
PY

Nie bylibyśmy zbawieni
i umieralibyśmy
w swoich grzechach
i nie moglibyśmy
iść do nieba.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Msza święta hospicyjna – dzisiaj o godz. 1430, a zmiana tajemnic
różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca – o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego
Postu o godz. 1715. Oﬁary zbierane pod chórem po tym Nabożeństwie są
przeznaczone na przygotowanie Grobu Pańskiego.
3. Dzisiaj przed naszym kościołem można złożyć podpis popierający
przeprowadzenie referendum, w którym Polacy będą mogli zająć
stanowisko w sprawie przyjmowania imigrantów. Potrzebne dane to:
adres i numer PESEL.
4. Wypominki roczne – jutro o godz. 1720, a o godz. 1800 Msza święta
za zmarłych poleconych w tych wypominkach.
5. Od czwartku, 10 marca, rozpoczynamy Nowennę do św. Józefa,
Oblubieńca NMP i Patrona naszej paraﬁi. Nowenna będzie codziennie
o godz. 1745. W piątki, z racji Drogi krzyżowej, Nowenna po Mszy świętej
wieczornej, a w przyszłą niedzielę – w czasie Gorzkich żali. Zachęcamy
do licznego uczestnictwa w Nowennie i dobrego duchowego
przygotowania się do Odpustu św. Józefa.
6. W piątek Droga krzyżowa:
dla dorosłych – o godz. 730 i – z udziałem chóru „Gloria Dei” – wyjątkowo
o godz. 1715; dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny;
dla dzieci – o godz. 1645.
7. W najbliższą sobotę o godz. 1900 w naszym kościele odbędzie się
dekanalne czuwanie przed Światowymi Dniami Młodzieży. Serdecznie
zapraszamy wszystkich młodych, szczególnie tych, którzy chcieliby
z naszej paraﬁi pojechać w lipcu do Krakowa na spotkanie z papieżem
Franciszkiem.
8. Msza święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej
i ich rodziców – w przyszłą niedzielę o godz. 1530.
9. Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11” – w przyszłą niedzielę o godz. 1800.
Po Mszy świętej spotkanie w kawiarence.
10. Zapraszamy młodzież na Pallotyńskie Czuwanie (zwłaszcza) Maturzystów
w Częstochowie. Odbędzie się ono w nocy z 19 na 20 marca. Wyjazd
w sobotę, 19 marca, o godz. 1100; powrót w niedzielę, 20 marca, o godz. 600.
Koszt: 30 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii paraﬁalnej.
11. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-5 lat
do kameralnego przedszkola zapewniającego wszechstronny rozwój
dzieci w duchu wartości katolickich, prowadzonego przez siostry
niepokalanki. Zapisy dzieci do 12 kwietnia. Szczegóły są w naszej
gablocie, Gazetce paraﬁalnej oraz w siedzibie Przedszkola
przy ul. Staromiejskiej 9.
12. W najbliższe dwie niedziele Wspólnota Oazowa będzie rozprowadzać
przed kościołem palmy. Dochód zostanie przeznaczony na doﬁnansowanie rekolekcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ostatnim roku
na wyjazdy wakacyjne i zorganizowanie ferii przeznaczyliśmy 4270 zł.
Było to możliwe dzięki Waszej pomocy, za którą z całego serca dziękujemy.
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