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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

EWANGELIA: Mt 26, 14 – 27, 66

„Rzeczywiście,
On był Synem Bożym”.

Pan Jezus zakończył publiczne nauczanie proroctwem o zburzeniu
Jerozolimy i opisem Sądu Ostatecznego. W pierwszym dniu Przaśników
Jezus dał polecenie uczniom przygotowania Paschy. Uczta Paschalna
rozpoczynała się o zmierzchu w sali należącej według tradycji do
rodziny św. Marka (Wieczernik). Pod koniec Wieczerzy Chrystus wziął
chleb, pobłogosławił i rzekł: „To jest Ciało moje”. Podobnie zrobił
z winem: „To jest Krew moja”. Pierwsza Msza święta. To mamy czynić
na Jego pamiątkę. On jest Barankiem ofiarnym. Wydarzenia toczą się
w szybkim tempie. Ogród oliwny, zdrada Judasza, sąd przed Annaszem
i Kajfaszem, sąd u Piłata i Heroda, droga krzyżowa, ukrzyżowanie,
śmierć. Chrystus przybity do krzyża pragnie wszystkich bez wyjątku
pociągnąć do swego litościwego serca, wszystkim udzielić łaski
i owoców zbawienia. Jego siedem słów wypowiedzianych na krzyżu
jest wymownym kazaniem, które przez całe wieki będzie najdroższym
skarbem Jego uczniów. Po dzień dzisiejszy Chrystus przemawia z krzyża
do każdego z nas: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił”. „Jezus
znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha”. Zaczęły się dziać
dziwne rzeczy - zasłona świątyni rozdarła się na dwie części, ziemia
zatrzęsła się, skały popękały, grobowce się otwierały i wychodzili z nich
zmarli w swoich ciałach. Przebywający tam „setnik i ci, którzy razem z nim pilnowali Jezusa... bardzo się przerazili
i stwierdzili: „RZECZYWIŚCIE ON BYŁ SYNEM BOŻYM””. Boże, daj nam przez śmierć swojego Syna, nadzieję
osiągnięcia tego, w co wierzymy.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Kapłani są namiestnikami Jezusa na ziemi.
Działają Jego mocą i w Jego imieniu.
Jakie to ważne, żeby kapłani byli!
Żeby Jezus w nich i przez nich był obecny
na tej ziemi, w naszej parafii.
Z okazji Wielkiego Czwartku życzymy
naszym drogim
Księżom Pallotynom,
aby każdego dnia coraz mocniej
jednoczyli się z Jezusem
i Jego Ewangelią.

FACEBOOK.COM
/PALLOTYNIRADOM
Zapraszamy do transmisji
z naszego kościoła!
Drodzy Czytelnicy naszej Gazetki!
Drodzy Parafianie!

Bądźcie w duchowej
jedności ze swoją Parafią!
księża pallotyni
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GDY PATRZĘ NA KRZYŻ... /3/
Świadectwa nastolatków:
w Niego i wszystkie ich grzechy
„Na krzyżu widzę Rany, w których zostaną zgładzone”.
Maja
jest nasze zdrowie i szczęście”
„Jezus oddał życie, a Jego rany
Maja
i Jego śmierć dała nam niebo. On
„Śmierć Jezusa na krzyżu była tyko chciał za nas zginąć, byśmy byli
przygotowaniem do zmartwych- szczęśliwi”.
wstania. Za takim samym krzyżem
Amelia
idziemy podczas Drogi krzyżowej”.
„Jezus na krzyżu jest smutny, ale
Kacper
wierzę, że wewnętrznie jest szczę„Jezus jest strasznie wycieńczony śliwy, bo robi to dla ludzi, których
spoczywaniem na krzyżu. To dla nas kocha. Dzięki Jego poświęceniu
wszedł w tę niewolę i dał się tortu- mamy Komunię świętą. Gdyby nie
rować. Jezus zrobił dla nas więcej, to – bylibyśmy grzeszni na zawsze.
niż było trzeba. Każdy z nas popełnił Trzeba dziękować Jezusowi ze Jego
błąd, a Jezus te błędy zawsze wybacza. śmierć, ale też za każdy dzień, za
On zawsze był uczciwy. Dla wszyst- każdą kolację, za każdą podróż, za
kich i wszystkiego jest sprawiedliwy. wszystko. Pan Jezus umarł dla nas
Cudem jest być, jak On. On jest naj- i otworzył nam okienko nadziei,
świętszy i najmocniejszy na świecie”. nadziei zbawienia”.
Łukasz

Jakub

„Dzięki krzyżowi Jezusa my możemy spokojnie
umrzeć i pójść do nieba”.

Jędrzej

„Jezus na krzyżu, to dwunasta stacja Drogi
krzyżowej. Bóg Ojciec specjalnie zesłał swego
Syna, aby nas zbawił”.
Tymek

„Cierpieniu Jezusa zawdzięczam moje życie
i to, że jestem zdrowy, że mam rodziców, brata,
babcię, ciocię, wujka, i mogę się nimi i tym
wszystkim cieszyć. Dziękuję Jezusowi, że tyle
dla mnie zrobił. Dziękuję mu codziennie –
modląc się – i w każdą niedzielę chodząc
do kościoła”.
Michał
„Jezus na krzyżu, to prawdziwy Syn Boży.
Jego śmierć i zmartwychwstanie ukazuje wielkość Boga. Widzimy na krzyżu, jak Jezus jest
dobry dla ludzi. Jezus przyszedł po to, by świat
bliżej poznał Boga i jego potęgę”.
Amelia

„Jezus umiera za grzechy ludzi. Bardzo cierpi,
ale wie, że zmartwychwstanie i że ludzie uwierzą

KONKURSY
DLA DZIECI
Na stronie: facebook.com/mojaparafia
znajdziesz wiele konkursów
z ostatnich niedziel.
Zapraszamy do udziału!
Przewidujemy nagrody!
Gosia oraz Zuzia Cichoń
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„Jezus na krzyżu został ukarany
niesprawiedliwie. Mówił prawdę,
że jest Królem, ale uznano, że kłamie.
To bardzo przykre patrzeć na taką
sytuację i na wszystkie podobne”.
Wiktoria

„Krzyż Jezusa jest bardzo skromny
i prosty. Jezus oddał się na mękę dobrowolnie. Żaden krzyż nie powinien
być z ozdobami, by nie odciągały
one naszej uwagi od tego, co naprawdę ważne”.
Maciej
„Jezus umarł za nas! Powagę
sytuacji zrozumiałam na lekcji religii
i w kościele. Jezus, to wyjątkowy
Człowiek. Umarł przez takich ludzi,
jak my. Krzyż sprawia, że żałuję za
wszystkie moje grzechy. Chcę bardzo
często chodzić do spowiedzi i naprawdę czuć, że jestem w zgodzie
z Jezusem”.
Julia

Sakrament chrztu świętego
w lutym przyjęło czworo dzieci.
opr.

Odeszli
w lutym do Pana:
Jadwiga Kulik
Marcin Majewski /l. 33/
Maciej Robert Jałowski /l. 41/
Roman Celniak /l. 66/
Zbigniew Marian Grzyb /l. 68/
Kazimierz Matysiak /l. 72/
Alicja Jadwiga Węgrzycka /l. 73/
Jan Rola /l. 73/
Kazimierz Wójcik /l.73/
Czesława Janina Buczyńska /l. 80/
Jadwiga Zuzanna Rejmer /l. 81/
Marian Krawiec /l. 81/
Ferdynand Smolik /l. 82/
Danuta Suwała /l. 83/
Stanisław Anusiewicz /l. 84/
Zofia Wojnicka / l. 84/
Ryszard Zygmunt Bieś /l. 85/
Halina Stanisława Sikorska /l. 87/
Stefania Troniarz /l. 88/
Zdzisław Lesisz /l. 89/
Stefan Sikorski / l. 89/
Adam Madej /l. 92/
Tadeusz Wontorski /l. 94/
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU
PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę
umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje teksty
Pisma Świętego.

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste,
który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami,
kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary
i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie
w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników
w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów
świętego Pawła Apostoła z Listu do Tesaloniczan
(1Tes 5, 16-18):
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

A teraz posłuchajmy słów Ewangelii
według świętego Mateusza (Mt 6, 31ab.32b-33):
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie troszczcie się zbytnio i mówcie: co będziemy
jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski
wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane”.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną
radością i podobnie jak dałeś nam pokarm
pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało
w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus,
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
i w swoim miłosierdziu nam go udzielił.
Który żyje i króluje na wieki wieków.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Wszyscy: Amen.

Wszyscy: Amen

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

MODLITWY DZIECI ZA CAŁY ŚWIAT
„Dobry Jezu, daj nam wszystkim
siłę, abyśmy wytrwali w wierze w tak
trudnym czasie. Jezu, obdarz nas
niezbędnymi łaskami. Miej w opiece
mają rodzinę i wszystkich ludzi”.
Gabrysia

„Panie Jezu, proszę Cię, żeby
wszystko skończyło się szczęśliwie,
żeby jak najmniej ludzi zachorowało.
Uchroń nas przed chorobą, pokornie
Cię błagam”.
Maja

rzam Ci moją rodzinę. Spraw, aby
Twoja łaska kierowała naszymi myślami i uczynkami. Spraw, aby miłość
umacniała wszelkie nasze słabości
i kryzysy, przez jakie przechodzimy.
Otwórz nasze serca na potrzeby
innych, a nasze oczy i usta zamknij
na zło. Niech pośród nas zamieszka
szczera pobożność, miłość wzajemna,
pokój i wszelkie dobro”.
Krzyś

„Boże, każdej rodzinie daj miłość,
zdrowie
i mądrość w podejmowaniu
„Panie Jezu, proszę Cię z całego
serca o pokój i miłość na całym świecie. decyzji. Proszę Cię o Twoją łaskę
Aby wszyscy byli zdrowi. A tym, którzy na ten trudny czas”.
Filip
są chorzy, ulżyj w cierpieniu. Przyjmij
do siebie wszystkich, którzy umarli
„Święty Dominiku Savio, który poz powodu koronawirusa”.
magałeś dzielnie podczas epidemii
Marcel w Turynie, za twoim wstawiennic„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, twem modlimy się za wszystkich
miej w opiece nasze rodziny i wszyst- ludzi w obliczu epidemii koronawirukich ludzi na ziemi i uchroń nas przed sa. Prosimy Cię o twoją szczególną
opiekę nad ministrantami i matkami
koronawirusem, który po świecie
w ciąży, dla których jesteś patronem”.
krąży”.
Milena

„Dobry i miłosierny Boże, powie-

zachorowali na koronawirusa; za tych,
którzy Ciebie kochają - umocnij ich
w wierze. Otocz opieką także niewierzących, by ten czas pomógł im
w znalezieniu drogi do Ciebie”.
Konrad

„Panie, bardzo Cię proszę, miej
w opiece całą moja rodzinę, kolegów
i koleżanki z klasy, całą moją szkołę
i nauczycieli oraz wszystkich na
świecie. To jest bardzo trudny dla
mnie czas. Stoję przed Tobą i bardzo
proszę o łaskę zdrowia. Spraw, aby
wszyscy mogli wyjść z tego cało.
Niech nikt już nie zachoruje cieszy
się życiem w przyjaźni Tobą. Czuwaj
nad wszystkim codziennie w każdej
chwili”.
Franciszek

„Od 2014 roku, kiedy Jan Paweł II
został świętym, modlę się codziennie takimi słowami: „Święty Janie
Pawle II, daj zdrowie całej mojej
rodzinie”. Dzisiaj proszę Cię o zdrowie
Wojtek dla całego świata i o oddalenie
„Panie, proszę Cię za tych, którzy epidemii”.
Filip
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KALENDARZ
LITURGICZNY
II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

5 kwietnia 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ireny, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
EWANGELIA: Mt 21, 1-11
1. czytanie: Iz 50, 4-7
PSALM: 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: Mt 26, 14 – 27, 66
6 kwietnia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ireneusza, Katarzyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 42, 1-7
PSALM: 27, 1bcde. 2. 3. 13-14
EWANGELIA: J 12, 1-11
7 kwietnia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Donaty, Przecława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM: 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17
EWANGELIA: J 13, 21-33. 36-38
8 kwietnia 2020r. – SRODA
Imieniny: Cezarego, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 4-9a
PSALM: 67, 8-10. 21-22. 31 i 33-34
EWANGELIA: Mt 26, 14-25
9 kwietnia 2020r. – CZWARTEK
WIELKI CZWARTEK
Imieniny: Dobrosławy, Dymitra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9
PSALM: 89, 21-22. 25 i 27
2. czytanie: Ap 1, 4b. 5-8
EWANGELIA: Łk 4, 16-21

10 kwietnia 2020r. – PIATEK
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Imieniny: Daniela, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 52, 13 – 53, 12
PSALM: 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25
2. czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9)
EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42
11 kwietnia 2020r. – SOBOTA
WIELKA SOBOTA
Imieniny: Filipa, Leona

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Drodzy Czytelnicy „Mojej Parafii”!
Oddajemy naszą Gazetkę do druku jeszcze przed orędziem
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na Wielki Tydzień
i przed szczegółowymi decyzjami Pasterzy naszej Diecezji
i naszej Parafii. Dlatego po raz kolejny nie drukujemy ogłoszeń.
Wiemy, jak trudna i jak dynamiczna jest sytuacja w naszej Ojczyźnie
i w naszym mieście, związana ze stanem epidemii.
W Wielkim Tygodniu obecność w naszej świątyni będzie
bardzo utrudniona. Zapewne wiele celebracji dokona się
za zamkniętymi drzwiami kościoła...
Zapraszamy do transmisji z naszej świątyni na

facebook.com/pallotyniradom.

Najaktualniejsze informacje są umieszczone na stronie

mojaparafia24.pl oraz na facebook.com/pallotyniradom,
a także w gablocie.

Istnieje też możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu:
48 366 81 03.

W GÓRĘ SERCA
W górę serca ludu Boży
Maryjo
Któraś sama
Królową Polski się obrała
Ratuj lud swój
Czas grozy nastał
Zaraza
Jak onegdaj potop szwedzki
Po kraju się rozlała

Pomnij
O Najdobrotliwsza Panno Maryjo
[za świętym Bernardem wołamy]
Że nigdy nie słyszano
Abyś opuściła tego
Kto się do Ciebie ucieka
Powstrzymaj
Karzącą dłoń Syna swojego
Jezusa Chrystusa
ON TERAZ już tylko CIEBIE
Posłucha

Jasnogórska Pani

W górę serca ludu Boży

Z różańcem w ręku
Do Ciebie się uciekamy

W dobrą stronę idziemy

Nie pamiętaj nam zniewag
Przeciw Tobie popełnionych

Z różańcem w ręku
Przetrwamy czas grozy
Jadwiga Kulik

Panie naszego Wielkiego Postu; Panie czasu, który boli do głębi serca;
Panie chwil wypełnionych próbą prawdziwej pustyni,
bądź Miłosiernym Samarytaninem dla świata; bądź Ojcem,
który przytuli nasze rodziny i obdarzy je nową nadzieją;
bądź Światłem jaśniejącym w tunelu pandemii.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

4 | Moja Parafia

