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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców (...) i przepędził wszystkich
z terenu świątyni”. Żydzi stawiają pytanie: „Jakim prawem to czynisz?”.
Przecież oni nic złego nie zrobili. Przychodzący do świątyni kupowali to, 
co potrzebne było, aby złożyć o�arę. Sprzedający z tego żyli. W czym problem?
Świątynia, kościół, nie może być sklepem, targowiskiem. Wrzask targowiska
zagłusza modlitewną ciszę kościoła. Świątynia ma służyć modlitwie, spotkaniu
z Bogiem, a nie z handlarzami. Odpowiedzią Jezusa na pytanie Żydów jest
wyjaśnienie, dlaczego to robi. „Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech
dni ją wzniosę”. „Mówił o świątyni swego ciała”. Tajemnicze słowa zrozumiałe
dopiero w dniu zmartwychwstania. „Przygotowujemy się do uroczystości 
wielkanocnych, do chwili, w której Jezus objawi się nam jeszcze w tejże 
świątyni swego ciała, na nowo wzniesionej mocą Boga, który w Nim chce 
budować duchową budowlę nowej wiary, nadziei i miłości” (św. Jan Paweł II).

„Nie róbcie targowiska z domu mego Ojca”.

Adam Żak
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Wielki Post. Czas refleksji. Czas

sprawdzania jaka jest nasza miłość.
Kim jesteśmy dla członków rodziny,
sąsiadów, obcych. Czy wszyscy, czy
tylko niektórzy z nich, to nasi bliźni?

Nabierają wagi znane, w wielu 
z nas wykształcane od wczesnego 
dzieciństwa, proste i bardzo potrzebne
w codzienności słowa: proszę, 
dziękuję, przepraszam.

Dwa pierwsze są łatwiejsze do
wymówienia. Świadczą o zwykłej
grzeczności, rozumieniu bycia wśród
ludzi.

Trzecie – przepraszam – wymaga 
od nas przyznania się do błędu,
nieraz uraża ambicję. Przez to z nich
wszystkich najtrudniejsze.

Kiedy jesteśmy na Nabożeństwie

Drogi krzyżowej wszystkie z nich 
uwypuklają swe znaczenia.

Mamy o co prosić, za co – szczegól-
nie w takim momencie – dziękować.

Najbardziej  jednak – wszak Bóg
także w tym roku niesie krzyż przez 
naszą grzeszność – ważne jest
przepraszam.

„U wielu zaangażowanych w ewangelizację, chociażby się modlili, 
można spotkać nadmierny indywidualizm, pewien kryzys tożsamości oraz spadek gorliwości. 

To trzy nieszczęścia, które nawzajem się wspierają”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Michał Jakaczyński
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KRÓLEWSKI RADOM
Wczoraj Mszą świętą odpustową

w Bazylice Mniejszej pw. św. Kazi-
mierza na Zamłyniu w Radomiu 
rozpoczęło się świętowanie Uroczy-
stości Patrona naszej diecezji i na-
szego miasta.

Dzisiaj o godz. 1100 młodzież
gimnazjalna wystawi w Bazylice
Mniejszej montaż poetycko-muzyczny
„Święty Kazimierz – młodzieniec
wielkiej wiary”. Nawiedzając dziś
Bazylikę na Zamłyniu możemy
uzyskać odpust zupełny.

Jutro będziemy wspominali 
św. Kazimierza w Liturgii Kościoła. 
Zapraszamy na Msze święte w naszej
młodzianowskiej świątyni.

Kazimierz Jagiellończyk urodził się
w roku 1458 na Wawelu w Krakowie.
Kościół w Polsce i na Litwie 4 marca
(jeśli nie wypadnie wtedy wielko-
postna niedziela) przypomina postać
swojego Patrona z królewskiego rodu.
Postać tego świętego jest bardzo 
bliska wiernym, którzy tworzą Kościół
radomski. Od 1983 roku bowiem, 
św. Kazimierz jest patronem miasta
Radomia, natomiast diecezji radom-
skiej od 1992 roku. Były to decyzje 

św. Jana Pawła II. 
Kazimierz Jagiellończyk urodził się

jako drugi z sześciu synów królew-
skich. Ojcem przyszłego świętego 
królewicza był drugi syn Jagiełły, 
również Kazimierz, matką Elżbieta 
Habsburżanka (Rakuska), młodsza
córka Albrechta II cesarza rzymskiego,
w historiogra�i znana jako matka
królów polskich. Do dziewiątego roku
życia wychowywała go matka.

Królewicz Kazimierz przebywał 
w Radomiu wraz z rodziną królewską
podczas świąt Bożego Narodzenia 
w latach 1461 i 1462. Rodzina kró-
lewska często mieszkała w zamku
radomskim, z powodu bardziej
centralnego położenia grodu niż 
Kraków czy Wilno, a także wobec
nieustannych podróży króla po kraju.
Radom był też bezpieczniejszym 
miejscem, chroniącym od intryg
i spisków. Na przełomie lat 1466/1467,
rodzina królewska schroniła się 
przed „morowym powietrzem” do 
pobliskiego zamku myśliwskiego
w Kozienicach, w sercu puszczy.
Przebywał tu wówczas również
królewicz Kazimierz.

Królewicz Kazimierz ukończył 
nauki, gdy miał lat szesnaście. Po-

świadcza ten fakt sam Długosz,
który 31 grudnia 1474 roku pisał 
w Radomiu: król udał się do Litwy, 
mając ze sobą dwóch synów, Kazi-
mierza i Alberta, których dopiero 
co odebrał z wychowawczej szkoły 
Jana Długosza.

W grudniu 1474 roku i styczniu
1475 roku królewicz Kazimierz był 
świadkiem przyjęcia przez swych 
królewskich rodziców, na zamku 
w Radomiu, delegacji księcia bawar-
skiego Jerzego, która zabiegała o 
rękę królewny Jadwigi, jego siostry.
Starania zakończyły się zaręczynami
pary książęcej per procura (przez 
zastępcę) dokonanymi 31 grudnia 
1474 roku w Radomiu.

W czasie rządów Kazimierza w  
Radomiu, przed listopadem 1481 r.,
rodzice królewicza czynili starania 
o zgodę na małżeństwo ich syna 
z Kunegundą (Kingą), córką cesarza
Fryderyka III Habsburga, daleką ich
krewną. Pertraktacje z cesarzem były
trudne. Kazimierz nie pragnął tego 
małżeństwa ze względu na złożony
ślub czystości i chorobę. Maciej z 
Miechowa, znany lekarz i kronikarz,
twierdzi, że Królewicz chorował na 
gruźlicę. dokończenie na 3 stronie

za: www.zak-pallotti.pl

Zjednoczenie Apostolstwa Katolic-
kiego uczestniczy w misji Kościoła, 
mającej na celu ożywianie wiary 
i świadomości apostolskiego powo-
łania oraz rozpalanie miłości wśród 
wszystkich członków Ludu Bożego, 
aby coraz bardziej jednoczyli się
oni w zadaniu szerzenia miłości, 
i aby jak najszybciej nastała jedna 
owczarnia pod jednym Pasterzem.

Dlatego też Zjednoczenie, w ko-
munii z właściwymi pasterzami,
troszczy się o współpracę pomiędzy
wszystkimi wierzącymi, w duchu
otwartości na nowe formy ewangelizacji. 

W celu realizacji tej misji, Zjedno-
czenie, jako stowarzyszenie duchowe
i apostolskie, otwarte na wszystkich
członków Ludu Bożego, czyli na
wiernych świeckich, duchownych 
i osoby konsekrowane, stara się
uświadamiać wszystkim ich chary-
zmaty i je ożywiać. Pragnie ono żyć 
tajemnicą Kościoła jako komunii

wszystkich wiernych w ich auten-
tycznej godności.

Zjednoczenie, wśród wszystkich
katolików, pragnie:
a) ożywiać wiarę, nadzieję i miłość,

otrzymane jako dary na chrzcie św.;
b) rozpalać pragnienie świętości;
c) budzić świadomość powierzonej

im przez Boga misji oraz wspierać
ich gotowość i zdolność do współ-
działania w apostolstwie;

d) upowszechniać duchowość
apostolską, która jest naszym 
dziedzictwem;

e) wzmacniać zaangażowanie na
rzecz misji ad gentes.
Zjednoczenie, ze wszystkimi 

chrześcijanami pragnie:
a) wypraszać błogosławieństwo

Boże dla ewangelizacji poprzez 
modlitwę, o�arę i dobre dzieła;

b) pomagać ludziom otwierać się 
na światło wiary i na zbawczą 
moc Chrystusa;

c) przyczyniać się do wzrostu coraz
pełniejszej jedności;

d) przygotować możliwie jak najwięcej
osób zdolnych i gotowych do 
wspólnego działania jako głosiciele 
Ewangelii w służbie Miłości 
Nieskończonej;

e) głosić chrześcijańskie orędzie
zbawienia tym, którzy go jeszcze 
nie usłyszeli;

f) zabiegać o środki potrzebne 
do działalności apostolskiej.
Zjednoczenie, ze wszystkimi ludźmi

dobrej woli, żywymi obrazami Boga,
który jest Miłością, pragnie:
a) dzielić się miłością;
b) chronić wartości życia ludzkiego

i rodziny;
c) pomagać innym w ich potrzebach;
d) angażować się na rzecz sprawie-

dliwości, solidarności, pokoju i troski
o zachowanie dzieła stworzenia;

e) popierać dialog międzyreligijny;
f) przyczyniać się do urzeczywist-

niania opcji preferencyjnej na rzecz
osób ubogich i z marginesu 
społecznego poprzez zwalczanie
przyczyn nędzy.

ZJEDNOCZENIE /6/
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KONKURS DLA DZIECI
Wpisz odpowiednią literę z alfabetu,

uwzględniając wszystkie polskie znaki.
(na zasadzie: 1-a, 2-ą, 3-b, itd.). 

Pamiętaj, że q, v i x nie należą do alfabetu polskiego.
Pod rozwiązaniem napisz krótko, 

co oznacza to łacińskie słowo.

To słowo oznacza: ............................................................................

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

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

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

Konkurs przygotował Rafał Ząbecki

15 1 7 26 1 23 7

Kazimierz Królewicz zmarł 4 marca
1484 roku nad ranem, na zamku 
w Grodnie, mając zaledwie 25 lat.  
Ciało pochowano w katedrze wi-
leńskiej. Kiedy w 1602 roku z okazji
kanonizacji otwarto grób Kazimierza,
jego ciało znaleziono nienaruszone
mimo bardzo dużej wilgotności
grobowca.

Każdego roku, 4 marca, Kościół
stawia nam przed oczy postać
świętego, którego postawa także 
dziś stanowi dla wiernych Kościoła
radomskiego wyzwanie. Żył bowiem
wartościami, które jako ponadcza-
sowe, aktualne są również i dziś. 
W 1471 roku ojciec wysłał Kazimierza
na Węgry z niewielką armią, gdzie 
miał objąć tron. Panowie węgierscy
zbuntowali się jednak i Królewicz 
szybko powrócił do Polski. Uświa-
domił sobie niepewność ludzkiego
losu, nawet królewskiego. Wtedy 
– jak piszą historycy – pogłębiła się
jego pobożność. Kazimierz wyróż-
niał się wrażliwością moralną i zdol-

nościami oratorskimi, które doceniali
zagraniczni dyplomaci, witani przez
Królewicza mowami wygłaszanymi
po łacinie. Jan Długosz o swoim 
uczniu napisał: „Był młodzieńcem 
szlachetnym, rzadkich zdolności
i godnego pamięci rozumu”. Dlatego
na wieść o tym, że miał objąć tron 
węgierski, zanotował w swojej
Kronice, iż „raczej powinno się go 
zachować dla ojczystej ziemi, niż 
oddawać obcym”.

Kazimierz, przy boku ojca, brał
udział w „wielkiej polityce” i na pewno
nie brakowało mu sposobności do 
życia lekkiego, pełnego rozrywek 
i różnorakich pokus. Tymczasem 
Kazimierz Królewicz zasłynął jako 
wzór czystości obyczajów; dlatego 
w ikonogra�i często bywa przed-
stawiany z lilią.

Kazimierz nie lubił hałaśliwych 
zabaw rycerskich, nie pociągały go 
polowania, królewskie uczty. Ludzie
z jego otoczenia podkreślali jego 
zalety intelektualne i moralne. Miał

talent jednania skłóconych ludzi.
Chętnie przebywał wśród ubogich,
rozdając jałmużnę ze swoich do-
chodów. Pisano też, że sypiał na 
twardej ziemi, nosił włosienicę
i skromną odzież, często pościł i 
długie godziny spędzał na modlitwie.
Czasem, gdy panowała już wieczorna
cisza i wszyscy korzystali z odpo-
czynku, on klęczał na progu świątyni,
przed zamkniętymi drzwiami. Od 
dzieciństwa żywił gorące nabożeń-
stwo do Najświętszego Sakramentu
i Matki Bożej. 

Kazimierz jest wielkim wsparciem
w trosce o czystość – dla każdego, 
niezależnie od wieku, płci, stanu. 
Dla osoby duchownej czy konse-
krowanej, która powiedziała Bogu 
kiedyś swoje „tak”, i dla osoby 
samotnej. Również dla małżonków, 
którzy złożyli przed Bogiem ślubne 
zobowiązanie miłości, wierności 
i uczciwości małżeńskiej.

środa, 7 marca
godz. 900 – nauka dla dzieci z PSP nr 11 

w kaplicy Świętej Rodziny
godz. 1000 – Msza święta na rozpoczęcie

 rekolekcji dla wszystkich
godz. 1100 – nauka dla młodzieży 

gimnazjalnej i szkół średnich

opr. 
Jadwiga Kulik

PROGRAM REKOLEKCJI 
DLA MŁODZIEŻY 

ORAZ DLA DZIECI 
Z NOWEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 11

godz. 900 – nauka dla dzieci z PSP nr 11
w kaplicy Świętej Rodziny

godz. 1030     – nauka dla młodzieży 
gimnazjalnej i szkół średnich

czwartek, 8 marca

godz. 900 – nauka i Droga krzyżowa 
dla dzieci z PSP nr 11 

w kaplicy Świętej Rodziny
godz. 1030 – nauka, Nabożeństwo pokutne,
spowiedź i Msza święta na zakończenie 

rekolekcji dla młodzieży gimnazjalnej 
i szkół średnich 

piątek, 9 marca
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KALENDARZ
LITURGICZNY

4 marca 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Łucji, Kazimierza, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 20, 1-17
PSALM 19, 8-9. 10-11
2. czytanie: 1 Kor 1, 22-25
EWANGELIA: J 2, 13-25

5 marca 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Fryderyka, Oliwii, Adriana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 5, 1-15a
PSALM 42, 2-3
EWANGELIA: Łk 4, 24-30

6 marca 2018r. – WTOREK
Imieniny: Wiktora, Róży, Jordana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 25. 34-43
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

7 marca 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Felicyty, Tomasza, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 4, 1. 5-9
PSALM 147B, 12-13. 15-16. 19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

8 marca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Stefana, Beaty, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2. 6-7c. 7d-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

9 marca 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Katarzyny, Dominika, Franciszki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34

10 marca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Cypriana, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4. 18-19. 20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

1. Dziś o godzinie 1430 Msza święta hospicyjna, a o godzinie 1700 w kaplicy
Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.

2. Dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie żale z kazaniem 
pasyjnym o godz. 1715. Po nabożeństwie można pod chórem złożyć 
o�ary na kwiaty do Bożego grobu.

3. Jutro będziemy obchodzili Uroczystość św. Kazimierza, królewicza 
– patrona naszego miasta i naszej diecezji. 

4. Jutro o godz. 1720 wypominki roczne.

5. W środę rozpoczynamy rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej 
i szkół średnich oraz dla dzieci z nowej Szkoły Podstawowej nr 11.
Plan rekolekcji jest w: Gazetce para�alnej, gablotach, szkołach 
oraz internecie. 

6. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720, dla dzieci 
o godz. 1645, dla młodzieży o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny. 

7. Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych 
w najbliższą sobotę o godz. 830. Modlitwę rozpoczniemy różańcem 
i sakramentem pokuty, następnie Msza święta i Adoracja oraz pierwszy
dzień Nowenny przed Uroczystością św. Józefa – Patrona naszej para�i.
W przyszłą niedzielę Nowenna będzie podczas Nabożeństwa Gorzkich Żali.
W sobotę po Nabożeństwie fatimskim nie będzie spotkania Seniorów 
w Świetlicy Caritas Pallotyńskiej.

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych – Renowację
zeszłorocznych Misji Świętych. 

9. Msza święta dla dzieci, które w maju przyjmą I Komunię świętą 
i dla ich rodziców, ze Szkoły nr 9 i 23, w przyszłą niedzielę o godz. 1500.

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za o�arowane przybory szkolne 
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka.

11. Na tablicy ogłoszeń jest informacja o badaniach USG Doppler tętnic, żył,
stawów i innych. Badania będą w przyszły poniedziałek, 12 marca,  
w godz. 1400-1800 w Przychodni Słonecznej przy ul. Staroopatowskiej 1a
i w przyszły czwartek, 15 marca, w godz. 1400-1800 w Przychodni 
przy ul. Wyścigowej 12. Badania są odpłatne.

12. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 zaprasza rodziców i dzieci 
z przyszłych oddziałów przedszkolnych na dzień otwarty w piątek, 
16 marca, w godz. 1600-1900. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej szkoły.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Przyjmując słowo i spożywając Ciało Pańskie, 
człowiek ochrzczony patrzy jakby w oczy samemu zmartwychwstałemu Jezusowi, 

obecnemu w „świętych znakach”, i razem z apostołem Tomaszem wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!””.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

13. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do naszego Seminarium do Ołtarzewa. 
Wyjazd jest w sobotę, 17 marca. Zapisy dziś w zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej.

14. Dochód ze sprzedaży cennych surowców odzyskanych ze zużytego sprzętu RTV i AGD, który niedawno 
składaliśmy, zostanie przekazany na zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.


