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N I E DZ I E L A
M IŁ OSI E R DZ I A
E W A N G E L I A : J 20, 19 -31
„Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli”.
W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii czytamy o ustanowieniu
sakramentu pokuty, dzięki któremu zawsze możemy przywrócić
duszy łaskę chrztu. „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymane
są im zatrzymane”. Zwróćmy uwagę, na jakie niesłychane
wyżyny wielkości zostali wyniesieni uczniowie, którzy równocześnie są powołani do tylu cierpień i upokorzeń. Otrzymują
władzę odpuszczenia cudzych win. „Sędziami dusz stali się ci,
którzy sami muszą się bać swojego sądu Bożego” (św. Grzegorz).
Druga część Ewangelii podaje piękne i pocieszające słowa
Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Św. Tomasz
uwierzył dopiero wtedy, kiedy zobaczył. Przestał być niedowiarkiem.
Wiara umocniła się po osobistym spotkaniu z Jezusem. A my
czy możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, bo przecież nie widzieliśmy a uwierzyliśmy?
Naszą wiarę opieramy na świadectwie innych i sami mamy być świadkami. „Błogosławieni, którzy nie widzieli”.
W tym zdaniu Jezus ma nas na myśli, ale tylko pod tym warunkiem, jeżeli naszą wiarę ujawnimy przez dobre
uczynki. „Baczcie, którzy uczestniczycie w tych radosnych świętach, byście nie zostali wyłączeni z wiecznych
godów” (św. Grzegorz).
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione,
z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi,
Bóg, w nadmiarze swojej łaski, wyprowadził największe dobro:
uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo to dobrem”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Pieniądz powinien służyć, a nie rządzić!”
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„W JUTRZNI BĘDĘ PAMIĘTAŁ O RADOMIU”
Z Księdzem Diakonem Adrianem
Jóźwiakiem SAC, który dzisiaj kończy
w naszej para�i swoją duszpasterską
praktykę, rozmawiają Ola i Ala Faryna.

kogo i do czego. Dla mnie kapłaństwo
od zawsze było piękną i wyjątkową
drogą, ale nie dla mnie – grzesznika,
a dla tych wyjątkowych – mądrych,
inteligentnych i pobożnych chłopaOla: Tuż przed rozpoczęciem
ków, do których siebie nie zaliczałem.
Wielkiego Postu przybył Ksiądz
do naszej para�i. Jak będzie Ksiądz Więc nie człowiek decyduje o wyborze, tylko Pan Bóg i Jego święta
wspominał praktykę w Radomiu?
wola. Człowiek tylko odpowiada. I po
Dk. Adrian: Dokładnie tak było.
latach studiów (na Akademii WychoWłaśnie tu, w Parafii św. Józefa wania Fizycznego) i prowadzeniu
w Radomiu, przyszło mi spędzić własnej działalności gospodarczej
blisko dwa miesiące, z czego bardzo postanowiłem odpowiedzieć na ten
się cieszę. To był bardzo intensywny głos: „A Ty, Adrianie, pójdź za Mną”.
i piękny czas. Bardzo dużo się tu,
u Was, nauczyłem – za co pragnę Ola: Dlaczego akurat pallotyni
zwrócili Księdza uwagę?
bardzo serdecznie podziękować.
Nie tylko Współbraciom kapłanom, Dk. Adrian: W tym przypadku Pan Bóg
za wielką życzliwość i okazane serce. posłużył się Ojcem Założycielem
Dużo dobra, życzliwości i – to co św. Wincentym Pallottim i historią
najważniejsze – modlitwy doświad- jego życia. Od dziecka fascynował
czyłem od Para�an. Nie zapominając mnie Pallotti i to jego przeżywanie
o kochanych Siostrach Zmartwych- Boga jako Nieskończonej Miłości
wstankach z Siostrą Zakrystianką i Miłosierdzia. No i Maryja, Królowa
na czele. Wszystkim drogim Para- Apostołów i Matka Bożej Miłości.
fianom bardzo, bardzo dziękuję. Oj, długo by można na to pytanie
Zabieram Was w sercu w swoją odpowiadać.
dalszą kapłańską drogę. Choć krótki Ala: Pracował Ksiądz w różnych
to był czas, to bardzo dużo się w nim szkołach naszej para�i. Czy to trudne
dokonało i wydarzyło. Zapewniam zadanie – łączyć pracę z ludźmi
o mojej modlitwie oraz wdzięcz- w różnym wieku?
ności i również o modlitwę pokornie
proszę. Pamiętajcie o mnie, a Pan Dk. Adrian: To było bardzo inspiruBóg niech Wam za dobroć serca jące, twórcze i ubogacające dla mnie
ob�cie błogosławi. O Radomiu będę samego. Ufam, że i dla tych młodych
pamiętał szczególnie w codziennej ludzi. Będę bardzo dobrze wspoJutrzni, czyli każdego kapłańskiego minał doświadczenie szkoły i te
poranka. Po święceniach prezbite- wszystkie spotkania – podstawówkę,
ratu przyjadę odprawić Mszę świętą gimnazjum…
prymicyjną za Was i w Waszych
Ola: Pomimo ważnych obowiązków
intencjach.
znajduje Ksiądz zapewne chwile
Ala: Najczęściej bywa tak, że młodzi
ludzie decydują się iść za głosem
powołania po maturze. U Księdza
Diakona miało to trochę inny
przebieg, prawda? Co zdecydowało
o wyborze takiej, a nie innej
drogi życiowej?

Dk. Adrian: Co zdecydowało?
A raczej Kto. Oczywiście Pan Bóg!
Powołanie jest zawsze darem i tajemnicą, również dla powołanego. Ale
jest też cichym szeptem, głosem
gdzieś w głębi serca. Trzeba go
usłyszeć i odważnie na niego odpowiedzieć. Jeśli Jezus zaprasza, to wie
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wolnego czasu. Co lubi Ksiądz
robić i jakie są Księdza pasje?

Dk. Adrian: Bardzo lubię jeździć
rowerem. A kiedy udaje mi się
wyjechać na dłużej, to oczywiście
najczęściej ruszam w góry. Zarówno
latem jak i zimą. Zimą oczywiście
na pierwszym miejscu są narty.
Ala: Skąd Ksiądz pochodzi?
Czy trudno było rozstać się
z rodzinnymi stronami?
Dk. Adrian: Pochodzę z Wielkopolski,
a dokładnie z Poznania. Mieszkałem
w para�i sąsiadującej z para�ą pro-

wadzoną przez księży pallotynów.
Bardzo lubię wracać do Poznania.
Tam są moje korzenie, Dom rodzinny,
więc wyjechać nie było łatwo. Ale
cóż… taka jest kapłańska droga.
Ola: Jaki jest Księdza ulubiony
fragment Pisma Świętego?
Dk. Adrian: Jest ich kilka. Ale gdybym
miał wybrać dziś ten jeden, to
wybieram testament Jezusa z krzyża
z Ewangelii św. Jana.
Ala: Czy w dzisiejszych czasach
trudno pełnić Bożą posługę?
Jaki powinien być dobry kapłan?
Dk. Adrian: Jak św. Wincenty Pallotti.
Oddany bez reszty Bogu i ludziom.
Kochać i służyć wszystkim, których
Bóg postawi na kapłańskiej drodze.
Być jak świeca (która pokornie się
spala) lub jak kawałek chleba (którym
każdy się może poczęstować) –
bezinteresownym i wiernym swojej
kapłańskiej posłudze. Być nie tyle
nauczycielem, ile świadkiem nieskończonej Bożej miłości i miłosierdzia.
Ola: Czy ma Ksiądz jakąś receptę
dla tych, którzy wahają się iść
za głosem powołania?
Dk. Adrian: Przede wszystkim,
by dali się poprowadzić Bożemu
Duchowi, otworzyli się na Ducha
Świętego, prosili właśnie Jego o
światło w rozeznaniu swojej drogi
życiowej. By On oświecił i napełnił
swoimi darami potrzebnymi w zrealizowaniu i wypełnieniu swojego
powołania według Bożej woli.
Ola i Ala: Serdecznie dziękujemy.
Dk. Adrian: Jeszcze raz wszystkim
bardzo dziękuję za dar życzliwości
i modlitwy. Pamiętajcie, proszę,
o mnie szczególnie w Waszych
modlitwach. Ja obiecuję pamięć przed
Panem Bogiem. Bardzo się cieszę
z moich praktyk diakońskich, że
mogłem je mieć i przeżywać właśnie
tu – w Para�i św. Józefa w Radomiu.
Mieszkałem na najwyższym piętrze
plebanii i miałem piękne widoki na
Wschody Słońca, dlatego codziennie
w Jutrzni, o poranku, będę o Was,
drodzy radomscy Para�anie,
pamiętał. Szczęść Boże.

MIŁOSIERDZIE POTRZEBNE OD ZARAZ
„Dzisiejszy świat potrzebuje
miłosierdzia…” /św. Jan Paweł II/.
Czy współczesny człowiek ufa
Bogu? W dzisiejszym świecie cierpienie jest wszechobecne. Głód,
nędza i wszelka niesprawiedliwość,
wyzysk i przemoc rodzą pytanie do
Boga: „Dlaczego?”
Dla zbyt wielu ludzi Pan Bóg jest
niepotrzebny w ogóle albo jest
wszystkiemu winien. Jak możemy
się spodziewać, że Bóg udzieli nam
swojego błogosławieństwa i ochroni
nas, skoro my żądamy, aby On
zostawił nas w świętym spokoju?
Od wieków trwa nieustanna walka
o Boga. Ostatnio jakby nasila się
mówienie do Boga, żeby wyniósł się
z naszych szkół, z naszych rządów
oraz z naszego życia. Pewien młodzieniec wręcz powiedział: „Bez
Boga lepiej mi się robi przekręty.

Wrócę do Niego jak będę stary.
Bóg jest przecież miłosierny – zrozumie”. Naiwność czy głupota kierują
Tobą, młodzieńcze? Masz świadomość, że takie mówienie to grzech
przeciw Duchowi Świętemu?

wśród młodych ludzi, którzy muszą
przeżywać takie sytuacje! Jak żyć,
jeśli nie przyjmujemy miłosierdzia,
które daje nam Bóg? Miłosierdzie
otwiera nasze serca na nieszczęście
bliźniego, na ukryte cierpienie,
biedę materialną i na każdy rodzaj
Na wszystkich kontynentach bólu: na cierpiące dziecko; rodzinę
ludzkie cierpienie woła o miłosier- przeżywającą trudności; na bezdomdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść nego; na młodego człowieka, który
i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi nie widzi sensu życia; na samotną
ból i śmierć niewinnych, potrzeba
starszą osobę; na dorobkiewicza,
łaski miłosierdzia, które koi ludzkie
który krętą drogą osiągnął sukces…
umysły i serca. Gdzie brak szacunku
dla życia i godności człowieka,
W ubogim człowieku sam Chrystus
potrzeba Bożego miłosierdzia, aby czeka na nasze współczucie. Idźmy
wszelka niesprawiedliwość na świecie z pomocą do osób dotkniętych
znalazła kres. Bez Boga człowiek nieszczęściem. Miłosierdzie nie jest
nie wie, dokąd zmierza i nie potra� ckliwe, ale wymagające.
nawet zrozumieć tego, kim jest.
Prawo wyznacza wyraźne granice,
W relacjach międzyludzkich potrzeba podczas gdy miłosierdzie nigdy
miłości. Ile rodzin doświadczyło nie mówi „DOŚĆ”.
rozstań i separacji… Ileż cierpienia
Jadwiga Kulik

ŻYCZENIA

Księdzu Markowi Tomulczukowi SAC
z okazji imienin życzymy,
by Chrystus, Król Miłosierdzia, błogosławił nieustannie.
Życzymy licznych łask Bożych, siły, zdrowia!
Księże Marku, jak dobrze, że jesteś…

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„Dzięki niedzieli każdego tygodnia
wciąż na nowo w myślach
i w życiu wiernych
staje się obecne wydarzenie paschalne,
które jest źródłem zbawienia świata”.

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Co pokazał
zmartwychwstały Jezus uczniom?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Gdzie chciał włożyć rękę św. Tomasz?

NUMER KRS HOSPICJUM
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0000185346

Odpowiedź: .............................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj swoją praktykę duszpasterską w naszej para�i kończy
dk. Adrian Jóźwiak SAC. Dziękujemy za każdą posługę i życzymy ob�tości
darów nieba i opieki św. Wincentego Pallottiego.

23 kwietnia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wojciecha, Jerzego
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

2. Dziś o godz. 1030 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Marka
Kujawskiego SAC i ks. Marka Tomulczuka SAC z okazji ich imienin.
Pamiętajmy o Solenizantach w naszych osobistych modlitwach.

24 kwietnia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Imieniny: Aleksandra, Aleksa, Grzegorza
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
25 kwietnia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Jarosława, Marka, Wasyla
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 P 5, 5b-14
PSALM 89, 2-3. 6-7. 16-17
EWANGELIA: Mk 16, 15-20
26 kwietnia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Marceliny, Marzeny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

3. Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, można dostąpić łaski odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta lub stan łaski
uświęcającej, przyjęta Komunia święta, brak przywiązania do najmniejszego
grzechu, modlitwa w intencjach papieskich). Wystarczy wziąć udział
w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej
odmówić przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Jezusa Miłosiernego,
np. „Jezu, ufam Tobie”.
4. Dziś na godz. 1500 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
5. Dziś o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny będzie sprawowana
Msza święta „trydencka”.
6. Dziś po każdej Mszy świętej można złożyć do puszek o�arę na Caritas
diecezji radomskiej.
7. Jutro będziemy obchodzili, przeniesioną z dzisiaj, Uroczystość
św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Pamiętajmy o modlitwie
za naszą Ojczyznę.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

27 kwietnia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Zyty, Teo�la, Felicji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9. 17-18. 19-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

„Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przed dzieckiem
jest poniżej Twojej godności.
Wzbudza ono w dziecku prawdziwą serdeczność”.

28 kwietnia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Walerii, Pawła, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 5, 34-42
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

NUMER KRS
C A R I TA S PA L L O T Y Ń S K I E J :

29 kwietnia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Piotra, Bogusława, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 1, 5 – 2, 2
PSALM 103, 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mt 11, 25-30

0000309499
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: CARITAS PALLOTYŃSKA

ŻYCZENIA

Księdzu Markowi Kujawskiemu SAC
z okazji imienin składamy serdeczne podziękowania
za zaangażowanie i opiekę nad tymi,
którzy zadbać o siebie już nie bardzo mogą.
Niech dobry Bóg błogosławi Tobie, Księże Marku, i czuwa nad Tobą!
Bądź Jego najwierniejszym wolontariuszem na ziemi!
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