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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1146
26/02/2017

EWANGELIA:  Mt 6,  24-34

     „Nikt nie może dwóm panom służyć” - to znaczy ciału i duchowi,
Bogu i Mamonie. Albo temu, albo temu. Z chwilą przyjęcia chrztu,
wyrzekliśmy się owoców ciała i poddaliśmy się Chrystusowi.

 Służąc Bogu, musimy rozwijać w sobie owoce ducha. Gdy zwrócimy
 nasze myśli ku sprawom ducha, by szukać przede wszystkim

sprawiedliwości Bożej, to Opatrzność Boża udzieli nam wszyst-
kiego, co będzie potrzebne: „a wszystko inne będzie nam 
dodane”. Dzisiejsza Ewangelia gani zbytnią troskę materialną. 
„Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży?”

 Trzeba zaufać Bogu, który troszczy się o wszystko. „Przyjrzyjcie się
ptakom... popatrzcie na polne kwiaty”. Czyż nie są piękne?

„Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi?” Zabiegamy o to, co będziemy jedli albo co będziemy pili, a zapominamy
o duszy, która też potrzebuje pokarmu, aby wzrastać. Trzeba sobie uświadomić całkowitą zależność od Boga.
Od Niego mamy wszystko. Przysłowie często kiedyś powtarzane „bez Boga ani do proga”, to najlepszy 
komentarz dzisiejszej Ewangelii. Zastanowię się chwilę nad słowami Chrystusa do św. Katarzyny Sieneńskiej:
„Myśl o Mnie, a Ja będę myśleć o Tobie”. Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Obok dobra fizycznego istnieje także zło fizyczne tak długo, 

jak długo stworzenie nie osiągnie swojej doskonałości”.

„Szukajcie najpierw królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości”.  

8 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Księdzu Kanonikowi Mirosławowi Dragielowi SAC
z okazji imienin życzymy siły i Bożego błogosławieństwa

w posłudze duszpasterskiej pośród policjantów i w kościele garnizonowym.
Niech Duch Święty napełnia Księdza odwagą i pokojem 

w prowadzeniu ludzi ku Bożej wolności.
Szczęść Boże!

w posłudze duszpasterskiej pośród policjantów i w kościele garnizonowym.w posłudze duszpasterskiej pośród policjantów i w kościele garnizonowym.

ŻYCZEN IA
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Dziś chcę podjąć temat tatuaży.
Jeszcze 20-30 lat temu zwyczaj 
tatuowania się był ograniczony do 
wąskich środowisk. Tatuaże nosili
albo ludzie bardzo bogaci, najczęściej
jednak przestępcy czy członkowie
różnych subkultur młodzieżowych. 

Niestety, obecnie nastał czas, 
kiedy na potęgę tatuują się młodzi, 
starsi oraz dzieci po to, by okale-
czając się „upiększyć” swoje ciało.
Traktują to jako coś nieszkodliwego,
modnego. 

Święty Paweł naucza nas, że jeste-
śmy świątynią Boga. Jesteśmy
stworzeni na Jego obraz i podobie-
ństwo. A Pan przecież nie stworzył
bubli, które trzeba poprawiać. Każdy
nosi w sobie piękno, a życie, to czas,
by je odkryć, by pozwolić innym 
na jego odkrycie. Oczywiście, że 
w wolności możemy robić wszystko,
ale nie wszystko przynosi nam 
korzyść. Wyraźnie Pan Bóg w Starym

Testamencie przestrzega nas: „Nie 
będziecie się tatuować” (Kpł 19, 28).
W Nowym Testamencie nikt nie pisze
o tatuażach, bo było czymś oczy-
wistym, że pierwsi chrześcijanie 
nie wchodzili w pogańskie praktyki
okaleczające ciała, które przecież są
świątynią Ducha Świętego.

Ks. Piotr Glas, egzorcysta, na przy-
kładzie swojej wieloletniej posługi 
w uwalnianiu ludzi zniewolonych
i opętanych, wielokrotnie podkreśla,
jak straszne doświadczenia mieli
ludzie posiadający tatuaże. Objaśnia
on, że: „największy problem jest w 
używaniu farb, które są demonicznie
przetwarzane, a największy kontrakt
z szatanem jest poprzez krew (pod-
pisywanie cyrografu własną krwią).
Podczas wykonywania tatuaży -
okultystycznie przerobiona farba 
wchodzi w kontakt z krwią - i jest to 
nic innego jak forma cyrografu”. 

Musi do nas dotrzeć, że tatuaż,

to nie jest niewinna zabawa. „Po-
dobnie czyniono i nadal czynią to 
w szczepach afrykańskich - ludzie 
mieszają krew z prochami przodków
- są to nieczyste rytuały, od których
powinniśmy uciekać” - dodaje ks. Glas. 

Dlatego, Panie, pomóż nam 
głęboko wierzyć – pomimo tego, 
czym bombarduje nas świat i co 
próbuje nam wmówić –  że tylko 
w Tobie jest piękno. Pięknem jest
wszystko, co stworzyłeś, bez potrzeby
poprawek. Jesteśmy piękni Twoim
pięknem, Panie, i nie potrzeba nam
tatuaży, kolczyków w kilkunastu 
miejscach ciała, by być pięknymi. 
Przypomnijmy też to, co mówił 
Mały Książę: ,,Dobrze widzi się tylko
sercem. Najważniejsze jest niewi-
doczne dla oczu”. 

Drodzy Czytelnicy! 
Patrzmy sercem na siebie i na innych,
a świat zajaśnieje mocą Boga. 
Błogosławionej niedzieli!

JESTEŚMY PIĘKNI BEZ TATUAŻY 

eg

Ulubionym zajęciem Pana Boga
- jak wiemy - jest kochać i przeba-
czać. Jak na Przyjaciela przystało, 
nic przed nami też nie ukrywa. 
Odsłonił nawet swoje „słabości”.
Jasno określił, co Go wręcz „zniewala”,
co Go „wzrusza”, co powoduje, że 
łaskawiej na nas patrzy. Do tych 
Bożych „słabości” należą: modlitwa
dziecka, modlitwa człowieka chorego
i cierpiącego, w ogóle modlitwa, oraz:
post, jałmużna i o�arowanie siebie
samego. 

„Przeto przypatrzcie się, bracia,
powołaniu waszemu! Niewielu tam
mędrców według oceny ludzkiej, 
niewielu możnych, niewielu szla-
chetnie urodzonych. Bóg wybrał
właśnie to, co głupie w oczach 
świata (...), wybrał to co niemocne
(...) i to, co nie jest szlachetnie 

urodzone według świata i wzgar-
dzone (...) (1 Kor 1, 26-28).

Święty Paweł przyglądając się 
powołaniu swojemu i wszystkich 
ówczesnych chrześcijan zauważył, 
że Bóg lubi posługiwać się ludźmi
słabymi, małymi, tymi, co do których
inni mieliby wątpliwości, czy się 
do czegoś nadają. Apostołowie od 
samego początku doświadczyli 
wrażliwości Pana, Jego umiejętności
stawiania się w sytuacji innych ludzi,
Jego subtelnego zrozumienia tego,
co działo się w ludzkim sercu, Jego 
delikatności w odczuwaniu bólu 
drugiego człowieka. Pan Bóg nade 
wszystko umiłował ludzi cierpiących
i nie tylko tych cierpiących �zycznie.
Uwielbia modlitwy chorych. Równie
mocno pragnie, abyśmy o�arowali
Mu swoje cierpienie. Oczywiście, nie

chodzi o szukanie cierpień, o zanie-
chanie leczenia, ale przecież wszyscy
dobrze wiemy, że nawet jak znaj-
dziemy dobrego lekarza i on znajdzie
skuteczny sposób naszego powrotu
do zdrowia, to dyskomfortu niekiedy
nie unikniemy – ten właśnie ból, 
który nie znika mimo środków 
przeciwbólowych, to właśnie unie-
ruchomienie, które czasem upokarza,
można w swym sercu o�arować
Panu Bogu. Zamiast narzekać – 
złożyć z tego dar. Zamiast zatruwać
życie najbliższym – w ich intencji 
o�arować swoje cierpienie Panu
Bogu. On nie chce naszego bólu, 
ale doskonale wie, że grzech pier-
worodny „nadpsuł” Jego dzieło, 
w którym nie było cierpienia ani 
śmierci. Szanując wolę człowieka, 
nie zmienił tej rzeczywistości, ale
dał drogę wyjścia ze świata cierpień. 

Ciąg dalszy na 3 stronie -->

BOŻE NAMIĘTNOŚCI 

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Paschalne misterium Chrystusa jest pełnym objawieniem misterium początków, 
zwieńczeniem historii zbawienia i zapowiedzią eschatologicznego końca świata”.
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1.  Czy można służyć dwóm panom?

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

2. O co mamy się starać przede wszystkim?

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

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

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
DLA DZIECI

Parafia św. Józefa

1-3 marca 2017 roku /środa - piątek/
Wszystkie spotkania odbywają się w kościele

środa, 1 marca
Nauka rekolekcyjna i śpiew:
godz. 1100 – klasy IV, V, VI

godz. 1200 – klasy 0, I, II, III
Msza święta:

godz. 1630 – wszystkie klasy

czwartek, 2 marca
Nauka rekolekcyjna, śpiew i spowiedź:

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

Msza święta:
godz. 1630 – wszystkie klasy

(po Mszy świętej rozdanie książeczek 
do modlitwy dla klas III)

piątek, 3 marca
Droga krzyżowa:

godz. 900 – klasy IV, V, VI
godz. 1030 – klasy 0, I, II, III

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

Właśnie misja Chrystusa jest ukazaniem tej drogi
 – On wziął na siebie skutki naszych grzechów, 
zwyciężył śmierć i zapewnił, że idąc za Nim, 
idąc z Nim, wchodzimy do świata, gdzie śmierć 
już nie panuje.

Czy Pan Bóg lubi nasze cierpienia, nasze 
wyrzeczenia? On nie chce, abyśmy polubili
cierpienia. Na pewno nie! Ale jest wzruszony, 
gdy ktoś chce się zjednoczyć się z Jego Synem,
który przyjął cierpienie dobrowolnie. Post oczyszcza
i pomaga inaczej spojrzeć na świat. Jałmużna 
uczy składania daru z szacunkiem dla obdarowa-
nego, modlitwa pomaga spotkać się ze Stwórcą. 

Chcąc sprawić Panu Bogu zadość, pokochajmy te
Jego „słabości”. On da nam moc i siłę! 

opr. Jadwiga Kulik

JESZCZE NIE ROZUMIAŁAM 
Po całym Jeruzalem za Tobą biegałam Jezusie

Raz byłeś w Kafarnaum 
Innym razem w Emaus 
A to w Kanie na weselu Cię widziano  

Niezłe tempo miałeś Panie 
Widać czasu miałeś mało

W Jerozolimie w Wieczerniku 
Na łamaniu chleba Ciebie poznałam
Jeszcze nie rozumiałam 
Czy o Tym Chlebie  
To też do mnie mówiłeś Panie

Jeszcze nie rozumiałam

W Gaju Oliwnym tak pięknie było
Chciałam zatrzymać się troszeczkę
Ale Tobie się spieszyło 

Jeszcze na dziedzińcu 
Poncjusza Piłata Cię widziano
Z szat Cię obnażyli biczowali
Łotrów nigdy nie brakowało

Jeszcze nie rozumiałam Panie 
Żeś Golgotę miejsce hańby 
Za kres wędrówki swej ziemskiej wyznaczył
Dopiero u stóp Krzyża Twojego
Zrozumiałam DLACZEGO 

Długą drogę przebiegłam 
Szukając Ciebie Chrystusie 
A chcę tylko abyś mi WYBACZYŁ Jadwiga Kulik

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

KALENDARZ
LITURGICZNY

26 lutego 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandry, Mirosławy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 14-15
PSALM 62, 2-3. 6-7. 8-9b
2. czytanie: 1 Kor 4, 1-5
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

27 lutego 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anastazji, Gabriela, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 17, 24-29
PSALM 32, 1b-2. 5. 6-7
EWANGELIA: Mk 10, 17-27

28 lutego 2017r. – WTOREK
Imieniny: Makarego, Prokopa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 35, 1-12
PSALM 50, 5-6. 7-8. 14 i 23
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

1 marca 2017r. – ŚRODA
ŚRODA POPIELCOWA
Imieniny: Antoniny, Antoniego, Albina
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

2 marca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Radosława, Halszki, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 30, 15-20
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 9, 22-25

3 marca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Maryny, Tycjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 1-9a
PSALM 51, 3-4. 5-6b. 18-19
EWANGELIA: Mt 9, 14-15

4 marca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 11
2. czytanie: Flp 3, 8-14
EWANGELIA: Łk 12, 35-40

1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 1720 na Nabożeństwo.

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 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. Do postu ścisłego jesteśmy zobowiązani również w Wielki Piątek.
Przypominamy także, że we wszystkie piątki w roku obowiązuje nas 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. 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-VI mają Nabożeństwo o godz. 1100. Dzieci z klas 0–III 
przychodzą na Nabożeństwo na godz. 1200. Po południu, o godz. 1630

Msza święta dla wszystkich dzieci. Dziewczynki ze Scholi dziecięcej 
na rekolekcje przynoszą śpiewniki.

4. W najbliższy czwartek o godz. 1630 Msza święta dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii świętej i ich rodziców. Po Mszy świętej dzieci 
otrzymają poświęcone książeczki do modlitwy.

5. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej: 
* dla dzieci – według planu rekolekcyjnego; 
* dla dorosłych – o godz. 730 i 1720; dla młodzieży –  o godz. 1900. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo w intencji nowych świętych
powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza św. w intencji powołań. 

7. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych i od godz. 1730. Do chorych kapłani udają się po porannych
Mszach świętych. W I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację 
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800;
zakończenie Apelem Jasnogórskim ok. godz. 2100. O godz. 1915 w kaplicy
Świętej Rodziny konferencja formacyjna dla czcicieli Najświętszego Serca
Pana Jezusa. O godz.  2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego 
zakończona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym 
Sakramentem. 

8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny o godz. 1700. Tego dnia przypada Uroczystość 
św. Kazimierza Królewicza – głównego Patrona naszej diecezji. 

9. W kinach jest wyświetlany �lm „Zerwany kłos” o życiu i męczeńskiej 
śmierci bł. Karoliny Kózkówny. Zapraszamy na projekcję w Kinie Helios 
w najbliższą sobotę o godz. 1000. Koszt biletu: 12 zł. Zapisy i informacje 
u ks. Marka – dzisiaj w zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 w kancelarii para�alnej rozpocznie się
  kurs przedmałżeński. Zainteresowanych zapraszamy.

11. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
  o godz. 1715.

N U M E R  K R S 
H O S P I C J U M 
K R Ó L O W E J 

A P O S T O Ł Ó W :
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