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EWANGELIA: Łk 6, 39-45

„Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro”.

„Czy niewidomy może prowadzić niewidomego?”
Odpowiedź jest oczywista. Nie! Ślepiec, który uważa,
że może prowadzić innego ślepca, jest człowiekiem
ograniczonym, oszukuje samego siebie. Jest również
obłudnikiem, ponieważ „widzi drzazgę w oku brata,
a belki we własnym oku nie widzi”. Ileż tu jest samousprawiedliwienia siebie. Potrafimy osądzać i krytykować innych.
Uważamy się za lepszych, oczekujemy szacunku i posłuchu. Zapominamy, że Bóg zna prawdę o nas. On widzi
drzazgi i belki w naszych oczach. Aby być dobrym człowiekiem, należy zastanowić się czym dla nas są usta,
serce i oczy. Serce to żywotne centrum osoby. Liczy się
to, co jest w sercu strzeżone. Tam może być przechowywany bezcenny skarb albo śmieci. „Dobry człowiek
z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro”. Puste serce czyni usta nieme. Kiedy brakuje nam słów,
trzeba sprawdzić, czy nie brakuje czegoś w sercu. Sprawdzianem człowieka są jego słowa. „Nie jest dobre
to drzewo, które rodzi złe owoce”. Złe owoce to złe słowa. Podobnie jest z naszym wzrokiem. Dostrzeganie
wad u bliźniego i potępienie brata, jest złym spojrzeniem. Tylko oko, z którego jaśnieje pokora, łagodność
i świadomość własnej miernoty, jest „okiem dobrym”. Zatem serce, usta i oko, muszą istnieć w doskonałej harmonii. Zrozumienie tego, pozwala nam poznać tajemnicę Boga w Trzech Osobach. Sercem jest Ojciec, który
objawia się w swoim Słowie – Jezusie, a Duch Święty jest jak oko Jedynego Boga. Panie Jezu, pomóż mi być
drzewem rodzącym dobre owoce, widzieć drzazgi w swoim oku i mieć spojrzenie pełne miłosierdzia. Adam Żak

Zapraszamy WSZYSTKICH Czytelników i Sympatyków do udziału w naszym Konkursie!
WSZYSTKICH – CZYLI DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH.
Jest to konkurs fotograficzny i plastyczny.
Polega na przysyłaniu zdjęć dotyczących:
męki Jezusa, boleści Matki Bożej, Wielkiego Postu, umartwień, postanowień...

Mogą to być zwykłe zdjęcia lub zdjęcia wykonanych przez Was prac plastycznych.

Zdjęcia przysyłamy na
facebook.com/MojaParafia lub na mojaparafia@gmail.com
Zdjęcia sukcesywnie będziemy umieszczać w postach na facebook’u.
Liczba lajków będzie głosem doradczym dla Redakcji
w ogłoszeniu wyników.
DLA AUTORÓW NAJLEPSZYCH ZDJĘĆ
- NAGRODA SPORTOWA - DO ODEBRANIA PO WIELKANOCY!
Redakcja

ZOBACZ POST NA FACEBOOK.COM/MOJAPARAFIA
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PROŚBA
O POMOC
Nasz Parafianin,
Filipek Węglicki,
urodził się z niewykształconą
małżowiną prawego uszka
i zarośniętym przewodem
słuchowym.
Aby mógł się zdrowo rozwijać
- w wieku 3 lat musi przejść
dwie bardzo kosztowne
operacje w klinice w USA.
Całkowity koszt operacji,
to ponad pół miliona złotych.
Bardzo prosimy o pomoc
dla Filipka.
1. Można przekazać
1% podatku.
Numer KRS: 0000037904.
Cel szczegółowy: 39904
Węglicki Filip.
2. Można wpłacić pieniądze
na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 39904 Węglicki Filip
darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia
3. Można wpłacić pieniądze
przez stronę:
www.dzieciom.pl
/podopieczni/39904
Dzięki naszej pomocy Filipek
może pójść za kilka lat
do przedszkola
już jako zdrowy chłopiec.

Składamy serdeczne
„Bóg zapłać” za każdy dar serca!
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AMELIA, ANIA, ANTONIA I KINGA,
CZYLI ECHA WALENTYNEK
Bardzo dziękujemy dzieciom za
podjęcie Zadania, które pojawiło się
w naszej Gazetce, dzień przed
Walentynkami.
Wpłynęło kilka prac, ale jakże ubogacających. Postanowiliśmy zdać
z nich relacje, nieco opublikować, bo
to wspaniały powalentynkowy artykuł! Zauważmy, że przygotowały go
Dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Oby
wszystkie Dzieci w naszej parafii
tak myślały!
Amelia, Ania, Antonina i Kinga
o temacie: „Co to znaczy, że ktoś
kogoś kocha?”:
Najpierw pojawił się piękny obraz
całej rodziny – rodziców i licznego
rodzeństwa. Pełny serc, słońca, kwiatów i uroczych chmurek. Inspiracją
do stworzenia arcydzieła okazał się
rodzinny spacer. W tej rodzinie nawet
największe i najstraszniejsze kłopoty
rozwiązuje się miłością. Gdy okazuje
się to niewystarczające – zwiększa się
dawkę miłości.
Kolejny obraz, to rodzice podający
sobie jabłuszko. A dzieje się to w piękny, zapewne ciepły, wieczór przy
ławeczce. Czy po wielu latach małżeństwa naprawdę potrafimy dzie-

lić się WSZYSTKIM?
Kolejne prace:
Kochać - to znaczy, że ktoś się komuś spodobał i bardzo go lubi i jest
gotowy poświęcić dla niego całe
swoje życie, czyli zamieszkać z tą
osobą, mieć z tym człowiekiem dzieci,
spędzać wspólnie jak najwięcej (a najlepiej wszystkie) chwil w życiu. Ludzie
zakochani nieustannie się poznają,
lubią spędzać wspólnie czas, chodzą na długie spacery; do kawiarni,
parku, kina, teatru i patrzą sobie
głęboko w oczy.
Ludzie zakochani są dla siebie
wzajemnym wsparciem, pomagają
sobie we wszystkim, a szczególnie
w pracach w domu, wspólnie wychowują dzieci. Ten, kto kocha – wierzy
w drugą osobę. Zakochani mówią
sobie zawsze prawdę i mówią sobie
o wszystkim. Tylko ten, kto kocha
może stworzyć WSPÓLNY Dom i RODZINĘ. Ludzie zakochani bezgranicznie sobie ufają. Kochaną osobę
broni się przed złem – zapewnia
się jej nieustanną opiekę. Miłość
nigdy się nie kończy! Zakochani co
niedziela wspólnie uczestniczą we
Mszy świętej.
opr

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
7 - 9 marca 2022 roku
(poniedziałek – środa)
Prowadzi ks. Daniel Wiecheć

Poniedziałek, 7 marca
Nauka rekolekcyjna
klasy 7 - 8 oraz
godz. 830
OSW im. J. Korczaka
godz. 1000 klasy 1 - 3
godz. 1130 klasy 4 - 6

Wtorek, 8 marca
Nauka rekolekcyjna
i sakrament pokuty
klasy 7 - 8 oraz
godz. 830
OSW im. J. Korczaka
klasy 4 - 6
godz. 1130

Środa, 9 marca
Msza święta
z nauką rekolekcyjną
klasy 7 - 8 oraz
godz. 830
OSW im. J. Korczaka
godz. 1000 klasy 1 - 3
godz. 1130 klasy 4 - 6

Nauka rekolekcyjna
godz. 1000
klasy 1 - 3

GORZKIE
ŻALE

Sakrament chrztu świętego w styczniu
przyjęło czworo dzieci.

Odeszli w styczniu do Pana:

Z KAZANIEM
PASYJNYM
W NIEDZIELE
WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1715

Piotr Dariusz Chojnacki /l. 57/
Zbigniew Alberski /l. 73/
Maria Anna Rojek /l. 74/
Jan Grzeszczyk /l. 74/
Natalia Ewa Bogacz /l. 77/
Mieczysław Jan Żak /l. 79/
Teodora Mucha /l. 81/
Maria Emilia Walasek /l. 81/
Zofia Wójcik /l. 82/
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Jolanta Barbara
Niwińska – Kut /l. 84/
Joanna Szkolak /l. 87/
Zofia Szewczyk /l. 90/
Marianna Pigułowska /l. 91/
Marianna Skwarczyńska /l. 94/
Stanisława Kępka /l. 95/
Stanisława Czyż /l. 95/
Józef Szóstkiewicz /l. 96/

ZALEGŁE PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT
2 marca 2022 roku. Znów zaczyna się coś nowego w naszym życiu.
Miejmy dobre postanowienia i umartwienia, by owocnie przeżyć Wielki Post.
I by 17 kwietnia, podczas Wigilii Paschalnej – Największej Nocy Roku – poczuć
wielką radość, że Pan prawdziwie zmartwychwstał! W naszym życiu!
A teraz mamy kilka słów dla najuważniejszych Czytelników naszej Gazetki.
Otóż...
Kiedy w grudniu przygotowywaliśmy się do Świąt Bożego Narodzenia,
na łamach „Mojej Parafii” pojawił się Konkurs Ekspresowy, w którym Dzieci wygrały
super gry planszowe. Obiecaliśmy wtedy też nagrody dodatkowe
dla autorów najbardziej zaskakujących przedświątecznych obowiązków.

Oto te obowiązki:

1. Moja mama szuka św. Mikołaja.
2. Tata degustuje smaki dań wigilijnych.
3. Braciszek zastanawia się co może dostać na Gwiazdkę.
4. Mama testuje na nas nowe przepisy kulinarne.
5. Siostra robi świąteczne porządki w notatkach z chemii.
6. Ja obdarzam wszystkich swoim wdziękiem.
7. Siostra własnoręcznie przygotowuje śliczne prezenty dla koleżanki i Pani Logopedy.
8. Córeczka uczy braciszka robić „kosi kosi łapki”.
9. 9-miesięczny synek froteruje podłogę swoim własnym małym ciałkiem.
10. Tata ma wysprzątać na błysk cały dom.
11. Mama kontroluje jakość wypełnionych obowiązków przez pozostałych członków rodziny.
12. Ja uczę się grać kolędy na pianinie.
13. Mój brat czyści kominek.
Jako Redakcja, bardzo przepraszamy za obsuwę, że dopiero teraz publikujemy
te obowiązki, ale – wierzcie nam – w pracy w mediach jest wiele zawirowań,
nieoczekiwanych zmian i zwykłych redakcyjnych chochlików,
które nie dotyczą tylko literek, ale i niekiedy grubszych spraw.
Wychodzimy jednak z założenia, że co się odwlecze, to nie uciecze...

Jeśli któreś z Dzieci w wyżej wypisanych zaskakujących obowiązkach
odnajduje swój tekst – prosimy o kontakt z ks. Pawłem do środy, 9 marca,
w celu odebrania nagrody dodatkowej.
Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
27 lutego 2022r. - NIEDZIELA
Imieniny: Gabriela, Anastazji, Wiktora
1. czytanie: Syr 27, 4-7
PSALM 92, 2-3. 13-14. 15-16
2. czytanie: 1 Kor 15, 54b-58
EWANGELIA: Łk 6, 39-45
28 lutego 2022r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Hilarego, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 P 1, 3-9
PSALM 111, 1b-2. 5-6. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 10, 17-27
1 marca 2022r. - WTOREK
Imieniny: Antoniego, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 P 1, 10-16
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4
EWANGELIA: Mk 10, 28-31
2 marca 2022r. – ŚRODA
ŚRODA POPIELCOWA
Imieniny: Franciszka, Radosława
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
3 marca 2022r. – CZWARTEK
Imieniny: Hieronima, Maryny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 30, 15-20
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 9, 22-25
4 marca 2022r. – PIĄTEK
Imieniny: Adriana, Arkadiusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 11
EWANGELIA: J 15, 9-17
5 marca 2022r. - SOBOTA
Imieniny: Adrianny, Jana, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 9b-14
PSALM 86, 1b-2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Łk 5, 27-32

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
naszego Narodu. Z tej okazji zapraszamy na niedzielne Nabożeństwo
o godz. 1730.
2. W najbliższą środę przypada Popielec – rozpoczynamy
Okres Wielkiego Postu. Msze święte z posypaniem głów popiołem
o godz. 630, 800, 930, 1630 (dla dzieci i młodzieży) 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.
Papież Franciszek prosi, by post i modlitwę w Środę Popielcową
ofiarować w intencji pokoju.
3. W najbliższe wielkopostne piątki Nabożeństwa Drogi krzyżowej:
dla dzieci – o godz. 1630; dla dorosłych – o godz. 730 i 1720;
dla młodzieży – o godz. 1900.
4. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
o godz. 1715.
5. W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy
do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”
oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział
w Nabożeństwie Gorzkich żali, można uzyskać odpust zupełny.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo o nowe święte powołania
kapłańskie i zakonne.
7. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1720.
Spowiedź dla dzieci o godz. 1615. Po Drodze krzyżowej dla dzieci
będzie udzielona Komunia święta pierwszopiątkowa. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny od godz. 830 do 2100.
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych.
W I piątek w naszej diecezji obchodzimy Uroczystość św. Kazimierza
Królewicza, Patrona Radomia, dlatego tego dnia nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
o godz. 1700.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700
w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

W PIĄTEK

10. W przyszły poniedziałek, 7 marca, rozpoczniemy w naszej parafii
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
oraz z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka.
Spotkania poprowadzi ks. Daniel Wiecheć, wikariusz Parafii Bożego
Macierzyństwa Maryi na Koziej Górze. Zwracamy się z serdeczną
prośbą do rodziców, nauczycieli i opiekunów, aby dopilnować,
by w tym świętym czasie nie zabrakło dzieci i młodzieży w kościele.
Plan rekolekcji jest dostępny w szkołach oraz w internecie.

DLA DOROSŁYCH:
O GODZ. 7 30 i 17 20

11. Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych rozpoczniemy w niedzielę,
20 marca.

DROGA KRZYŻOWA

DLA DZIECI: O GODZ. 1630
DLA MŁODZIEŻY: O GODZ. 19 00

12. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy zapisy na Misterium Męki Pańskiej
w naszym Seminarium w Ołtarzewie. Wyjazd autokaru w sobotę,
12 marca, o godz. 1300. Koszt: 40 zł.

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
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