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E W A N G E L I A : M k 1, 4 0 - 45
„„Chcę, bądź oczyszczony”.
I natychmiast trąd ustąpił”.

„Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go”. Trędowaty był w tamtych
czasach człowiekiem nieczystym, wykluczanym poza społeczeństwo.
Nikt go nie mógł dotknąć. Zabraniało tego Prawo. Jezus mógł uzdrowić
chorego słowem, bez dotykania. Ten gest dotknięcia jest przejawem
wielkiej miłości Boga do nas. Chce być blisko nas, z nami. O tym
cudownym uzdrowieniu Jezus zakazał opowiadać: „Nie mów nic
o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi”. Nie mów, ale pokaż się.
W słowa można nie uwierzyć, ale widząc fakt, cud – znak mocy
Bożej – trzeba wierzyć. Jaki jest nasz stosunek do cudownych wydarzeń,
które dzieją się na naszych oczach? My również w konfesjonale
słyszymy słowa: „Chcę, bądź oczyszczony”. Trędowata dusza staje się
czysta. I znowu: „Nie mów nic o tym nikomu”, ale „pokaż swym życiem, że stał się cud”. Oczyszczenie z grzechów
jest znakiem mocy Bożej, cudem. Chryste, Źródło naszego oczyszczenia, daj siłę wytrwania w stanie cudownego
oczyszczenia.
Adam Żak

JAK ŚWIĘTOWAĆ WALENTYNKI W POPIELEC?
W tym roku, 14 lutego – w dniu,
kiedy od kilkudziesięciu lat świętujemy w Polsce Dzień Zakochanych,
czyli Walentynki – w kalendarzu
Kościoła świętego wypada Środa
Popielcowa i początek – dla ludzi
wierzących – postu, umartwień
i wyrzeczeń.
Popielec, to szczególny dzień
pokuty. Jako katolicy mamy zachować
powagę tego dnia. Nic nie przeszkadza, by ten dzień spędzić miło,
poświęcając czas ukochanej osobie,
składając życzenia, ofiarowując
prezenty jako wyraz bliskości.
Należy jednak unikać wystawnych
przyjęć, tańców i urządzania imprez
rozrywkowych. 14 lutego 2018 roku
powstrzymujemy się oczywiście od

spożywania pokarmów mięsnych
W Popielec, Chrystus zaprasza nas
i picia napojów alkoholowych. bardzo wyraźnie do modlitwy i postu.
Tego dnia możemy spożyć tylko jeden Warto podjąć je z ukochaną osobą.
posiłek do syta i dwa nieco skromNie pozwólmy też, by nowa świecka
niejsze.
tradycja Walentynek wyparła z naszych
Warto akurat w Walentynki AD 2108 miast, domów i serc obchodzony
uświadomić też sobie, że jeżeli naszej od wieków dzień pokuty na rozpomiłości nie złożymy pod krzyżem częcie Wielkiego Postu. Popielec, to
Jezusa; jeśli nie przygotujemy naszego nie jakiś tam zwyczaj, a zakorzeniony
serca na to, by kochając być gotowym w Ewangelii, mający bardzo ważne
na cierpienie; jeśli razem z Jezusem miejsce w życiu chrześcijan dzień
nie pomyślimy jak mamy żyć, by re�eksji nad przemijaniem; nad tym,
kochanej osobie było z nami dobrze, że to, co tylko ziemskie i bez Boga
a nie nam z nią dobrze, to z naszej – zawsze jest kruche i ulotne.
miłości nie zostanie nic więcej, jak
Tegoroczne Walentynki są okazją
popiół. A Jezus mówi, że miłość nie
ustaje. W popiół ma się zamienić do sprawdzenia, na ile Jezus i prawtylko nasz egoizm i nasza obojętność dziwa Boża miłość mają miejsce
w moim codziennym zabieganiu,
– zabójcy miłości.
w moim byciu dla kogoś.
opr.
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„BYĆ DOBRYM DLA KAŻDEGO I W WOLNOŚCI IŚĆ PRZEZ ŻYCIE”
- wywiad z najmłodszym kapłanem na Młodzianowie,
naszym neoprezbiterem, ks. Przemysławem Normanem Brodowskim SAC.
w Seminarium było mi dużo łatwiej,
dzięki znajomości języka hiszpańskiego. Musiałem uczyć się gramatyki,
ale znaczenie słów nie sprawiało mi
większych kłopotów. Zresztą, dzięki
metodzie dydaktycznej mojego
Księdza Profesora, byłem przygotowany na każde zajęcia z łaciny, gdyż
zawsze brał do odpowiedzi pierwszy
numer na liście, czyli mnie.

Ks. Przemysław Brodowski SAC:
Bardzo ważne jest środowisko.
Wychowałem się w rodzinie, która
należy do Wspólnoty Domowego
Kościoła. Moje młodsze rodzeństwo
przeszło podobną formację religijną
jak ja – ministranci, oaza. Wzrastałem
wśród ludzi wierzących w Boga. W
takim towarzystwie dużo łatwiej
usłyszeć głos Pana, który mówi:
„Pójdź za Mną”.

P. Michał: Seminarium to uczelnia
wieloletnia. Czy i jak wpływa na wybór
„motta” kapłaństwa cytowanego
także na obrazku prymicyjnym?
Jakie jest Księdza motto?

Ks. Przemysław: Wybrałem słowa
św. Augustyna: „Kochaj i rób, co
chcesz”. Fascynacja tym Świętym
zaczęła się już przed bierzmowaniem.
Wybrałem go wtedy na swojego
patrona. W trakcie Seminarium,
P. Michał: Prócz głównego celu, podczas wykładów, wielokrotnie do
w codzienności towarzyszą nam, niego wracałem, gdyż postawił on
często wykraczające poza jego po- fundamenty pod teologię katolicką.
trzeby, zainteresowania. Czy można To konkretne zdanie, które wybrałem,
jest dla mnie najkrótszą instrukcją,
je powiązać?
jak powinien żyć chrześcijanin – być
Ks. Przemysław: Trzeba to zrobić, aby dobrym dla każdego i w wolności
nie wpaść w rutynę i bylejakość. iść przez życie.
Jeden z profesorów w Seminarium
powiedział mi kiedyś, że „człowiek P. Michał: Ilu kapłanów wyświęcono
inteligentny się nie nudzi”. Bardzo razem z Księdzem?
upodobałem sobie to zdanie i po- Ks. Przemysław: Wyświęcono nas
stanowiłem więcej się nie nudzić. ośmiu. Jeden z nas pochodzi z Ukrainy,
Czas wolny poświęcam na to, co jeden z Białorusi i reszta z różnych
sprawia mi radość. Bez pasji, gorzej regionów Polski.
wykonywałbym moje podstawowe
obowiązki. A moje pasje to: spotkania P. Michał: W sierpniu 2017 roku rozez ludźmi, dobra lektura, sport czynny słano Was wszystkich. I znowu nowe
otoczenie, nowe miasto. Jakie ma
i bierny.
Ksiądz wrażenia po półrocznym
P. Michał: Obecnie nie ma w szkołach życiu na Młodzianowie?
łaciny. Znawcy mówią, że jest ona
podstawą do nauki języków obcych. Ks. Przemysław: Para�a nie była mi
obca, gdyż dwukrotnie przed święCo o tym sądzą seminarzyści?
ceniami szedłem z Grupą pielgrzymKs. Przemysław: Wypowiem się w kową „Biała 11”. Na terenie Para�i
moim imieniu. Podczas nauki łaciny mieszka również matka chrzestna

mojego brata, więc miałem łatwiejszy
początek. Z tego powodu moje
pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne i mam nadzieję, że to się nie
zmieni.
P. Michał: Obecne czasy dla kapłanów
– trudne. Bezkrytycznie krytyczne.
Kroczenie prostą drogą nie jest
proste. Jak odczuwa się otoczenie;
to, co się dzieje na świecie, będąc
kapłanem?
Ks. Przemysław: Gdy wstąpiłem do
Wspólnoty księży pallotynów przestałem oglądać jakiekolwiek dzienniki
telewizyjne. Wlało to mnóstwo pokoju
do mojego życia i sytuacja na świecie
jakoś szczególnie mnie nie dotyka.
Polecam to każdemu, kto włączając
telewizor wpada wyłącznie we frustrację. Oczywiście wiem, co się dzieje
na świecie i w Polsce, ale telewizja
niesie za sobą ładunek emocjonalny.
Bez tego żyje mi się dużo lepiej.
P. Michał: Niemal każdego dnia są
momenty przenoszące nas w miejsca
dobrych wspomnień. Dom rodzinny,
smaki dzieciństwa, rówieśnicy…
Gdzie w takich chwilach szybują myśli
Księdza?
Ks. Przemysław: Przyznaję, że moje
myśli ostatnio rzadko sięgają do
przeszłości. Tempo dnia codziennego
na to nie bardzo pozwala. Jeśli już,
to częściej wybiegam z ciekawością
w przyszłość. Najlepsze wspomnienia
z przeszłości mam z okresu liceum,
do którego chodziłem w Wołominie
(urodziłem się w Suwałkach, a wychowałem w Wołominie). Do tej pory
utrzymuję kontakt z grupą przyjaciół
z klasy, z którymi grałem w amatorskim teatrze. Również ciepłe wspomnienia mam z moich zagranicznych
wojaży: z Białorusi, Hiszpanii
i Wenezueli.
Ciąg dalszy na 3 stronie



P. Michał Jakaczyński: Drogi Księże
Przemysławie, w życiu konsekrowanym odnajdują się nieliczni. Główne
decyzje o kształcie naszej doczesności
podejmujemy jako młodzi, pełni
energii, w określonym otoczeniu,
wśród różnych wydarzeń, napotykanych autorytetów. Co dało asumpt
do krystalizowania się decyzji
o kapłaństwie?

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Dzisiaj można zauważyć u wielu pracujących w duszpasterstwie, w tym u osób konsekrowanych,
przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, które prowadzą do przeżywania
własnych zadań jedynie jako dodatku do życia, jakby nie były one częścią ich tożsamości”.
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LODÓWKA
A ŚRODA POPIELCOWA
Niegdyś wspaniała nowość. Teraz normalność. Wydłuża czas korzystania z produktów
szybko tracących świeżość. Zmusza jednak
do czujności. Jakby mówi: „Masz trzy, pięć dni,
by zużyć”. Pilnujesz terminu – jesz ze smakiem.
Pomyślisz: „A może jeszcze trochę?” – strata.

PROGRAM REKOLEKCJI
DLA DZIECI

14-16 lutego 2018 roku /środa - piątek/
Wszystkie spotkania odbywają się w kościele
środa, 14 lutego

Bóg jest sprawiedliwy. Za zło karze, za dobro
wynagradza.

Nauka rekolekcyjna i śpiew:
godz. 1045 – klasy IV, V, VI i VII
godz. 1145 – klasy 0, I, II i III

Od czasu uznania świętości przeżyć Siostry
Faustyny, szczególnie rozpowszechniła się
w świecie wiara w Boga Miłosiernego.

Msza święta:
godz. 1630 – wszystkie klasy

czwartek, 15 lutego

Ja, ty, my, oni – wszyscy potrzebujemy,
przez swą grzeszność, takiego właśnie Boga.
Stale Miłosiernego. Gotowego na każde zawołanie: „Ratunku!”

Nauka rekolekcyjna, śpiew i spowiedź:
godz. 900 – klasy IV, V, VI i VII
Nauka rekolekcyjna i śpiew:
godz. 1030 – klasy 0, I, II i III

Termin skorzystania z Boskiego Miłosierdzia
równy dla wszystkich – trwa jedno życie.

piątek, 16 lutego

Droga krzyżowa:
godz. 9 – klasy IV, V, VI i VII
godz. 1030 – klasy 0, I, II i III

Zdążymy – mamy przebaczone. Nie zdążymy
– każdemu wyrok sprawiedliwy.

00

Michał Jakaczyński

P. Michał: Sama modlitwa wydaje mi się być
łatwa. Najtrudniej znaleźć się sam na sam
z Bogiem.Jaką drogę zaproponowałby Ksiądz,
by tę umiejętność posiąść?

Msza święta na zakończenie rekolekcji:
godz. 1630 – wszystkie klasy

REBUS DLA DZIECI

Ks. Przemysław: Mniej gadać, więcej słuchać.
Lektura i medytacja Ewangelii z aktualnego
dnia, to powinna być podstawa każdego
chrześcijanina, nie tylko księdza. Wiele osób
czeka na jakiś znak od Boga, a On poprzez
słowa Ewangelii je codziennie do nas kieruje.
„Oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie
słyszą”.



P. Michał: Jakie obowiązki podjął Ksiądz
w naszej Para�i? Czy spełniają się kapłańskie
marzenia?

RZECZKA

Ks. Przemysław: Uczę klasy piąte, szóste i siódme
w Szkole Podstawowej nr 23 oraz jestem opiekunem trzech grup para�alnych: Domowego
Kościoła, „Galilei”, a także młodzieżowej
Scholi Pallottiego. Szczególną posługą jest
odwiedzanie chorych w pierwsze piątki miesiąca, których mam prawie trzydziestu. Moje
kapłańskie marzenia jeszcze się nie spełniają,
lecz wszystko w swoim czasie...

Odpowiedź: ...................................................................

P. Michał: Dziękujemy Księdzu za rozmowę
i życzymy, by również każdy napotkany człowiek
był dla Księdza dobry.
Ks. Przemysław: Dziękuję bardzo. O to dobro
zawsze się módlmy.

Losowanie nagród za tydzień.
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Imię i nazwisko: .........................................................................
Szkoła i klasa: .............................................................................
Rebus przygotował Rafał Ząbecki
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KALENDARZ
LITURGICZNY
11 lutego 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Marii, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46
PSALM 32, 1b-2. 5 i 11
2. czytanie: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
EWANGELIA: Mk 1, 40-45
12 lutego 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Modesta, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 1, 1-11
PSALM 119, 67-68. 71-72. 75-76
EWANGELIA: Mk 8, 11-13
13 lutego 2018r. – WTOREK
Imieniny: Katarzyny, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jk 1, 12-18
PSALM 94, 12-13a. 14-15. 18-19
EWANGELIA: Mk 8, 14-21
14 lutego 2018r. – ŚRODA
ŚRODA POPIELCOWA
Imieniny: Zenona, Walentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jl 2, 12-18
PSALM 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
2. czytanie: 2 Kor 5, 20 – 6, 3
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18
15 lutego 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Faustyny, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 30, 15-20
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 9, 22-25
16 lutego 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Juliana, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 1-9a
PSALM 51, 3-4. 5-6b. 18-19
EWANGELIA: Mt 9, 14-15
17 lutego 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Zbigniewa, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 9b-14
PSALM 86, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 5, 27-32

GORZKIE ŻALE
Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE
WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1715

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Msza święta dla dzieci ze Szkoły nr 9 przygotowujących się do przyjęcia
I Komunii świętej dziś o godz. 1500.
2. Dzisiaj obchodzimy 26. Światowy Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił
św. Jan Paweł II w 1992 roku. Na godz. 1720 zapraszamy na różaniec
w intencji osób chorych z naszej para�i.
3. We wtorek, 13 lutego, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi,
o godz. 900 Msza święta i Adoracja. Po modlitwie w kościele zapraszamy
wszystkich Seniorów na spotkanie w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej.
4. W najbliższą środę przypada Popielec – rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu
Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 630 (Msza święta
za Ojczyznę w roku Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości),
800, 930, 1630 (dla dzieci) i 1800. Zachęcamy do podjęcia praktyk pokutnych
w Okresie Wielkiego Postu. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego,
który polega na spożyciu tylko jednego posiłku do syta w ciągu dnia
oraz dwóch skromnych posiłków oraz na wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych.
5. W Środę Popielcową rozpoczynamy w naszej para�i Rekolekcje
wielkopostne dla dzieci. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców,
nauczycieli i opiekunów, aby dopilnować, by w tym świętym czasie
nie zabrakło dzieci w kościele. Plan rekolekcji jest umieszczony
w szkołach, gablotach para�alnych i w Gazetce para�alnej.
W Środę Popielcową dzieci z klas IV-VII mają Nabożeństwo o godz. 1045.
Dzieci z klas 0–III przychodzą na Nabożeństwo na godz. 1145.
Po południu, o godz. 1630, Msza święta dla wszystkich dzieci.
6. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej:
dla dzieci – według planu rekolekcyjnego; dla dorosłych – o godz. 730 i 1720;
dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny.
7. Msza św. dla kandydatów do bierzmowania w przyszłą niedzielę o godz. 1300.
8. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1715.
9. W sobotę, 17 marca, organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej
do Seminarium w Ołtarzewie. Koszt: 30 zł. Zapisy w niedziele w zakrystii,
a w tygodniu w kancelarii para�alnej.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum
i wolę: są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi”.

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK

DLA DOROSŁYCH:
DLA MŁODZIEŻY:
30
20
O GODZ. 7 i 17
O GODZ. 1900
DLA DZIECI:
WG PLANU REKOLEKCYJNEGO

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, www.mojaparaﬁa.za.pl, jozef.alte.pl Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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