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„Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

JEZUS

„Wam, którzy mnie słuchacie mówię: „Miłujcie... błogosławcie...
módlcie się... dawajcie... bądźcie miłosierni”. Wobec kogo lub czego
mamy przyjąć taką postawę? Wobec zła, z jakim spotykamy się w życiu.
„Nieprzyjaciół... tych, którzy nas przeklinają... oczerniają”. „Jak chcecie,
żeby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie”. Czego się więc od nas
oczekuje? Chrześcijaninem nie jest się wtedy, gdy nikomu nie
wyrządza się krzywdy. W Ewangelii chodzi nie tylko o oszczędzanie
wroga, ale o miłowanie go. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”.
Chrystus chce, byśmy mówili dobrze o tych, którzy nas obmawiają.
Mamy się modlić za tych, którzy nas krzywdzą. Kto nas uderzy, nie
mamy ze złością oddawać, ale „nadstawiać drugi policzek”. Zatem
chrześcijanin to ten, kto czyni dobrze tym, którzy na to nie zasługują, ale obdarza „niewdzięczników i niegodziwców”. Wydaje się, że Chrystus wymaga od nas tego, co jest ponad nasze możliwości. Tymczasem Bóg
towarzyszy nam, ochrania i pomaga. Mówi też o nagrodzie, która przeznaczona jest dla tych, którzy zobowiązują się
miłować nieprzyjaciół, czynić dobrze i pożyczać, „niczego w zamian się nie spodziewając”. Jaka to nagroda?
Po prostu prawo do bycia uznanym za „syna Najwyższego”, syna, który nie wstydzi się mieć Ojca wymagającego.
Pozwól mi, Panie, i daj siłę do naśladowania Ciebie wobec bliźnich.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających z natury rzeczy
jest zasadą mądrości i podstawą moralności”.

ŻYCZENIA

Księdzu Mirosławowi Dragielowi SAC
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia:
obfitych łask Bożych oraz samych radosnych chwil!
Niech Duch Święty opromienia swym światłem
Księdza kapłańską posługę,
Jezus niech będzie w każdej sprawie życia,
a Maryja niech przygarnia Księdza do swego serca.
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DZIĘKUJEMY ZA PANAMĘ
„Oto ja, Służebnica Pańska, niech
mi się stanie według słowa twego”
– te słowa z Ewangelii według świętego Łukasza towarzyszyły nam przez
trzy styczniowe tygodnie podczas
Światowych Dni Młodzieży w gorącej
(30-stopniowej!) Panamie... Od wielu
miesięcy przygotowywaliśmy się do
wyjazdu: zbieraliśmy fundusze, próbowaliśmy poznawać język hiszpański,
czytaliśmy ciekawe informacje o
Panamie, a przede wszystkim modliliśmy się indywidualnie i wspólnie.
Ludzie, których spotkaliśmy w
trakcie ŚDM stali się dla nas jakby
„drugą rodziną”. Niezwykła gościnność i radość Panamczyków sprawiły,
że czuliśmy się tam jak w domu.
Podczas Dni w Diecezjach, które
młodzież radomska spędzała w miejscowości Los Santos (diecezja Chitré),
integrowaliśmy się z tamtejszymi
mieszkańcami, poznawaliśmy historię
i kulturę regionu.
Po przyjeździe do Panama City
uczestniczyliśmy w wielu wspaniałych
wydarzeniach, wśród których szcze-

oczami. Wierzymy też, że Duch Święty,
którego obecność bardzo odczugólne miejsce zajmowały spotkania waliśmy podczas ostatniego ŚDM,
z Papieżem Franciszkiem. Słowa Ojca poprowadzi nas do kolejnych Świaświętego tra�ały do naszych serc, towych Dni Młodzieży w 2022 roku
umacniały wiarę, przynosiły radość. w Portugalii.
Najpiękniejszym momentem ŚDM
Drodzy Parafianie! Pragniemy
2019 było Czuwanie na Campo San jeszcze raz bardzo serdecznie poJuan Pablo II (Kampus św. Jana dziękować za wsparcie, którego nam
Pawła II), podczas którego 70 tysięcy udzieliliście - zarówno to materialne,
młodzieży adorowało Pana Jezusa jak i modlitewne. Dzięki Waszej
w Najświętszym Sakramencie. Młodzi pomocy mogliśmy doświadczyć
z różnych krajów, z różnych kultur, radości Kościoła młodych całego
z różnych „sytuacji życiowych” i... świata i wspólnie stanąć przed żywym
ON – Ten, który zawsze łączy. Bardzo i prawdziwym Chrystusem. Chcemy
ważna też, szczególnie dla nas, Po- też przekazać wszystkim, zwłaszcza
laków, była świadomość bliskości młodym Czytelnikom „Mojej Para�i”,
kochanego świętego Jana Pawła II. radosną wiadomość i zachętę:
Warto mieć piękne marzenia! Warto
Choć Czuwanie było wspólnotowe, starać się je realizować! Lizbona na
każdy z nas przeżył je bardzo oso- nas... i na Was już czeka! Czeka na
biście. Doświadczenie wspólnoty młodzież także Matka Boża Fatimska,
było przez całe trzy „panamskie” bo przecież ze stolicy Portugalii
do Jej Sanktuarium jest tylko 126
tygodnie czymś wyjątkowym.
kilometrów.
Z pewnością tamten czas, mimo
że łączony z dalekim regionem Do Spotkania w Lizbonie
Ameryki Środkowej (10 tysięcy kilo- zostało 3,5 roku...
metrów od Polski), pozostanie bliski Jedziemy???
Wiktoria Stępień
naszym sercom na całe życie, a wiele
Magdalena Korba
chwil często będziemy mieć przed
Tomasz Sar

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia ludzkiej komunikacji
osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem,
by odkryć i przekazać „mistykę” życia razem, wymieszania się,
spotkania, wzięcia za rękę, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie,
która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa,
w solidną karawanę, w święte pielgrzymowanie”.

Przez kilkadziesiąt ostatnich numerów naszej Gazetki, kilkanaście razy
drukowaliśmy najważniejszy dokument Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego, który w sposób drobiazgowy wyjaśnia czym jest to Dzieło
Życia św. Wincentego Pallottiego.
Tak! To ZAK, a nie księża i bracia
pallotyni oraz siostry pallotynki są
spełnieniem marzeń św. Wincentego.
Mamy świadomość, ze drukowany
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dokument zawierał często sprawy
prawne, urzędowe, niezbyt interesujące. Ale w ten sposób mogliśmy
poznać, że ZAK, to Wspólnota bardzo
poważna i prawnie umocowana
w strukturach Kościoła świętego.
Św. Wincenty Pallotti bardzo pragnął
mobilizacji sił na rzecz ewangelizacji,
pragnął, by chrześcijanie byli autentycznymi apostołami: WSZĘDZIE
I ZAWSZE. Posługując się wszystkimi

możliwymi i godnymi środkami
mają głosić WSZYSTKIM Chrystusa.
Mówił: „Duszą, motorem i podstawową zasadą działania osób odpowiedzialnych za apostolstwo oraz
ich inicjatyw winien być prawdziwy
duch jak najdoskonalszej miłości.
W tych sercach, w których nie ma
prawdziwie ukształtowanej miłości,
nie znajdziemy Jezusa Chrystusa”.

dokończenie na 3 stronie



ZJEDNOCZENIE /EPILOG/

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest nie tylko dniem wiary, ale w takiej samej mierze dniem nadziei chrześcijańskiej.
Udział w „wieczerzy Pańskiej” jest bowiem zapowiedzią eschatologicznej uczty „Godów Baranka”.
Sprawując pamiątkę Chrystusa, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, chrześcijańska wspólnota
„pełna nadziei oczekuje przyjścia naszego Zbawiciela””.
Świat dziś bardzo potrzebuje
ZAK. Nasze miasto, choćby od
Dworca PKP po Godów, czyli nasza
para�a, bardzo potrzebuje ludzi,
którzy będą zapalać innych żywą
wiarą w Boga prawdziwego,
gorąca miłością, która zawsze
chce służyć Bogu i każdemu
człowiekowi.
Bardzo potrzeba nam ludzi,
którzy każdego dnia będą formować się, by stawać się coraz
doskonalszymi. Potrzeba ludzi,
którzy w pokorze, ale każdego
dnia, będą oddawać Bożemu
Miłosierdziu swoją słabość i grzeszność. Potrzeba ludzi, którzy będą
brać odpowiedzialność za wielkie
i małe dzieła w swoje ręce od
początku do końca.
Nie liczmy za bardzo na kapłanów.
Ich posługa, czyli przede wszystkim spowiadanie, sprawowanie
Eucharystii, głoszenie Bożego Słowa
– to są sprawy święte, bardzo
głębokie... Dla wielu ludzi jednak zbyt święte, zbyt głębokie,
zbyt odległe... i dlatego rodzi się
wielki dystans między świeckimi,
a kapłanami. Bardzo potrzeba
ludzi świeckich, którzy swoją
pokorą, prostotą codzienności,
czasem jakimś spektakularnie
przygotowanym wydarzeniem,
ale przede wszystkim zaangażowaniem przyprowadzą innych do
głębokiego przeżywania Eucharystii, do głębokiej spowiedzi...
I to jest właśnie ZAK! I to jest
właśnie bycie duchową córką,
duchowym synem św. Wincentego
Pallottiego! Pomyślmy, czy stać
nas na to, by codziennie, nie tylko
od święta, bardzo poważnie traktować troskę o zbawienie swoje
i tego, kto jest obok nas.
cb

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
ZA RATOWANIE ŻYCIA
Drodzy Para�anie
Para�i pw. św. Józefa!

Dzięki takim ludziom jak Wy Mateusz
ma szanse walczyć o swoje życie.
W niedzielę, 10 lutego, w Waszym Ja zrobię absolutnie wszystko, aby
kościele odbyła się zbiórka pieniędzy wyzdrowiał. Pomogło nam już ponad
dla mojego syna Mateusza Dobra- 25 tysięcy osób internetowo, a ilu
siewicza, mieszkańca Bąkowa w para�i na festynach i w kościołach? To nie
Wysoka k. Orońska, na jego leczenie może się nie udać. Dziękuję wszystkim
bakteriologiczne, operację kręgosłupa Darczyńcom i każdemu z osobna
i rehabilitację w Stanach Zjednoczo- za ten dar ogromnej pomocy, który
- mam nadzieję i żyję tą nadzieją nych.
zmieni się w dar życia dla mojego
Tamtego dnia do puszek uzbie- syna.
raliśmy sumę 8 tysięcy 952 złotych
Wpłata jest widoczna pod apelem
i 71 groszy.
Mateusza w Fundacji Siepomaga
Dziękuję Księdzu Proboszczowi (www.siepomaga.pl/operacja-maLucjanowi Rożkowi SAC za zgodę teusza).
na przeprowadzenie zbiórki w kościele.
Z całego serca dziękuję Wam, drodzy Gorąco pozdrawiam
Para�anie, za tak ogromną pomoc i prosimy Was o modlitwę.
�nansową. Za Wasze dobre pełne
zrozumienia serca i za to, że nie
przeszliście obojętnie obok cierpienia Lucyna Dobrasiewicz (mama Mateusza)
mojego syna.
oraz Mateusz Dobrasiewicz

TRUDNE ZADANIE DLA DZIECI
Dzisiejsza Ewangelia mówi o czymś bardzo bardzo bardzo trudnym.
Mamy miłować nieprzyjaciół!
Napisz, co możesz zrobić dla kogoś, kogo bardzo nie lubisz.
Losowanie nagród za tydzień.

.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

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

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
24 lutego 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Macieja, Bogusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13
2. czytanie: 1 Kor 15, 45-49
EWANGELIA: Łk 6, 27-38
25 lutego 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wiktora, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 1, 1-10
PSALM 93, 1. 2 i 5
EWANGELIA: Mk 9, 14-29
26 lutego 2019r. – WTOREK
Imieniny: Aleksandry, Mirosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 2, 1-11
PSALM 37, 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40
EWANGELIA: Mk 9, 30-37
27 lutego 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Anastazji, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 4, 11-19
PSALM 119, 165 i 168. 171-172. 174-175
EWANGELIA: Mk 9, 38-40
28 lutego 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Hilarego, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 5, 1-8
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Mk 9, 41-43. 45. 47-50
1 marca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Antoniego, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 6, 5-17
PSALM 119, 12 i 16. 18 i 27. 34-35
EWANGELIA: Mk 10, 1-12
2 marca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Heleny, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 17, 1-15
PSALM 103, 13-14. 15-16. 17-18a
EWANGELIA: Mk 10, 13-16

JAK PRZEKONAĆ
1/3 NASZYCH CZYTELNIKÓW?

Drodzy Czytelnicy „Mojej Para�i”,
drodzy Para�anie, drodzy Sympatycy
naszej Redakcji i Gazetki!
Nie ma chyba na świecie żadnej
gazety, która istniejąc już dłuższy
czas, w ostatnich latach nie musiałaby
obniżać swego nakładu. Takie mamy
czasy, ze ogólnie czyta się mniej
(bo woli się oglądać i słuchać), a jeśli
już się czyta, to coraz więcej w wersji
cyfrowej – internetowej.
Patrząc z nostalgią wstecz... można
się trochę posmucić, że już np. nie
chodzimy na spacery z walkmanami
i kasety magnetofonowe, do których
mamy sentyment, których nagrywanie
zajmowało nam wiele fantastycznego
czasu – dla coraz większej liczby
ludzi są kompletnie nie znane...
A przecież całkiem niedawno – kaseta,
to było coś! To było życie muzyki,
to była podstawa spotkań towarzyskich! Dzisiaj słuchamy piosenek
głównie z komórek, z internetu,
z empetrójek...
Świat się zmienia. Nasza para�a
też się zmienia...
Trzeba przyznać, że w ostatnich
10 latach najwięcej egzemplarzy
naszej Gazetki tra�ało i tra�a do rąk
ludzi starszych. Z jakże wieloma
Czytelnikami naszej Gazetki rozmawialiśmy jeszcze niedawno – kilka

miesięcy, kilka lat temu – a dziś już
ich nie ma pośród nas... Pan powołał
ich do siebie. Dosyć wymowne jest,
że w naszej para�i w ciągu roku jest
ok. 200 pogrzebów...
Bardzo cieszymy się, że w ciągu
tygodnia ok. 200 - 300 osób zagląda
na naszą stronę internetową
mojapara�a24.pl. Czasem nawet w
cotygodniowym Konkursie dla dzieci
pojawiają się kupony konkursowe
wydrukowane z tej internetowej
strony.
Bardzo pragniemy ciągle naszą
Gazetkę drukować. Nawet jeśli ktoś
często trzyma komórkę w dłoni lub
zazwyczaj kładzie ręce na klawiaturze komputera, to na pewno
znajdzie się chwila, gdy ucieszy się
trzymanym w dłoni słowem drukowanym. Wydrukowane, papierowe
– ma ciągle swoją wartość i moc.
Bardzo dziękujemy wszystkim
O�arodawcom, którzy wrzucają
do naszej skarbonki symboliczną
złotówkę lub pół złotówki, by pokryć
koszty wydruku „Mojej Para�i”.
Dzięki Wam nasza Gazetka może być!
Gdyby jeszcze pozostała 1/3 naszych
Czytelników wsparła nas drobną
monetą, to byśmy nigdy nie musieli
się martwić, czy uda się wydrukować
kolejne numery.
Redakcja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1720 na Nabożeństwo.

2. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek spowiedź
podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci
od godz. 1615; o godz. 1645 – Msza święta dla nich. Do chorych kapłani
udadzą się po porannych Mszach świętych. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830-2100. Po Mszy świętej o godz. 1500 – jak w każdy piątek
– Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego zakończona
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
3. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 1700.
4. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta i katecheza dla kandydatów do bierzmowania.
6. Hospicjum Królowej Apostołów przy ul. Wiejskiej 2 służy pomocą w wypełnianiu PIT-ów.
7. Przyjmujemy zapisy na wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do naszego Seminarium w Ołtarzewie 13 kwietnia
na godz. 1630 (wyjazd z Radomia o 1430). Zapisy w niedzielę w zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej.
Koszt: 30 zł.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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