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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 673
10/02/2008

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgicznyW  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 
10 lutego 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Scholastyki, Jana, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 7 – 9; 3. 1 – 7    
Psalm 51
Rdz 5, 12 – 19    
EWANGELIA: Mt 4, 1 – 11  

11 lutego 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Imieniny: Lucjusza, Marii, Olgierda
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 19, 1 – 2. 11 – 18   
Psalm 19 
EWANGELIA: Mt 25, 31 – 46 

12 lutego 2008r. – WTOREK
Imieniny: Eulalii, Benedykta, Juliana 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10 – 11  
Psalm 34
EWANGELIA: Mt 6, 7 – 15   

13 lutego 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Grzegorza, Katarzyny, Klemensa
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1 – 10
Psalm 51
EWANGELIA: Łk 11, 29 – 32   

14 lutego 2008r. – CZWARTEK
Dzień Zakochanych
Imieniny: Cyryla, Walentego, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 46 – 49
Psalm 117
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 9    

15 lutego 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Faustyny, Klaudiusza, Jowity 
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 21 – 28 
Psalm 130
EWANGELIA: Mt 5, 20 – 26    

16 lutego 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Danuty, Julianny, Bernarda
LTURGIA SŁOWA: 
Pwt 26, 16 – 19 
Psalm 119
EWANGELIA: Mt 5, 43 – 48 

Ewangelia: Mt 4, 1 – 11 

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 

Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, 

powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: 

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 I  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU •   R O K   A

     Światowy Dzień Chorego    -              strona  2 
  
   Nabożeństwa Wielkopostne      -              strona  2

   To ja miłość... !  Zostawiona przez ciebie...  -                          strona  3

   Piękno ptasiego świata w zimowym powietrzu -             strona  3

  W Wielkim Poście :

W  niedzielę

Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – o godz. 17.00. 
Taca zbierana w czasie Nabożeństwa 

przeznaczona jest na urządzenie Grobu Pańskiego

    W  piątek 
Droga Krzyżowa
dla Dzieci – o godz. 16.00

dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.00
dla Młodzieży – o godz. 19.00 w Kaplicy Świętej Rodziny
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NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

W Lourdes, ówcześnie małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów w grocie Massabielle, w roku 1958 miało miejsce 
osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja objawiła się 13-letniej prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous. 
Władze kościelne z niezwykłą ostrożnością traktowały wydarzenia w Lourdes. Obawiano się oszustwa lub relacji osoby 
chorej umysłowo.

Podczas XVI objawienia Bernadetta, za radą księdza proboszcza, zapytała Wzniosłą Panią o imię. Trzy razy zadawała 
to samo pytanie, a w odpowiedzi Wzniosła Pani obdarzała ją łagodnym, matczynym uśmiechem. Po trzecim pytaniu Pani 
złożyła dłonie, wzniosła oczy ku górze i odpowiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.
         W dzień Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego będziemy obchodzili Światowy Dzień Chorego. Wprowadził go Papież 
Jan Paweł II w 1993 roku. W liście ustanawiającym Światowy Dzień Chorego, Ojciec Święty napisał: „Ma on być dla wszystkich 
wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do 
wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć 
i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”.

Kościół święty na wzór Chrystusa, był zawsze uwrażliwiony na cierpienia i choroby ludzi. W dziejach kościoła od początku 
możemy zauważyć tę troskę. Św. Jakub apostoł, zachęca, aby gdy ktoś choruje wezwać do niego kapłana by się modlił, 
„Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie” /Jb 5,15/.

Któż z nas nie spotkał się z chorobą, czy to u siebie, czy u kogoś bliskiego. Odwiedzając szpitale, domy pomocy 
społecznej, domy samotnej matki, hospicja - dotykamy ludzkiego cierpienia. Jest ono tak zróżnicowane, jak zróżnicowany jest 
człowiek. W ciszy swego serca prosimy wtedy Boga, aby cierpienie nigdy nas nie dosięgło, nie stało się towarzyszem naszego 
życia. Cierpienie potrafi wyryć na twarzy człowieka ból, który staje się krzyżem jego życia. Chorowanie jest na stałe wpisane
w ludzki los, do tego stopnia, że właściwie problem choroby jest bardziej problemem wypracowania odpowiedniego podejścia 
do niej niż jej leczenia czy profilaktyki. Cierpienie, którego jesteśmy świadkami, według Ojca Świętego jest po to, „ażeby 
wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości’.  
                                 Opr. Piotr Dyjo 

Światowy Dzień Chorego

     Okres Wielkiego Postu ma przygotować Lud Boży do głębokiego przeżycia największych świąt - Paschy, rozumianej 
jako Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie, obchodzonej w ramach Triduum Paschalnego. Centralnym momentem tego przeżycia 
ma być udział w Wigilii Paschalnej, połączonej z odnowieniem przymierza chrztu świętego. Przygotowanie to nie ma być tylko 
osobistym wysiłkiem każdego z nas, ale otwarciem się na Bożą łaskę. Przygotowanie to ma być nawróceniem i czynieniem pokuty 
przez post, a jeszcze bardziej przez czynną miłość.  Wielki Post to czas nawrócenia, to czas pokuty i przebaczenia.   
Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić 
w okresie wielkopostnym:        
                                                         1) W każdy piątek tego okresu odprawić Drogę Krzyżową,

                                                    2) W każdą niedzielę po południu być na Gorzkich Żalach.
                                                    3) Odprawić rekolekcje zakończone spowiedzią i przyjęciem Komunii św.
GORZKIE ŻALE

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
i kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst zachował oryginalne, 
staropolskie brzmienie.

Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z trzech części, rozpoczynają 
się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części znajduje 
się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu). Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. 
W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część.

DROGA KRZYŻOWA 
Powstała dla upamiętnienia cierpień Chrystusa, a zwłaszcza Jego Zbawczej męki i śmierci. Pielgrzymi 

przybywający do Jerozolimy, już od czasów starożytnych chętnie nawiedzali i rozważali drogę 
Męki Chrystusa. Szli więc kolejno od miejsca Jego modlitwy w Ogrójcu przez pałac Piłata, pretorium, 
aż na Golgotę i do Grobu Pańskiego. Zwyczaj ten przyjął się na przełomie XII i XIII w. w Kościele

 Zachodnim. Do istoty nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy rozważanie Męki Pańskiej przy 
czternastu stacjach. Dziś tę tradycję rozmyślania, budowania i nawiedzania czternastu stacji, która 
powstała w XVIII w., uzupełnia się coraz częściej dodatkiem piętnastej stacji, mówiącej 

 o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana. Przez drogę męki,  cierpiący Chrystus uczy nas umiejętności 
kontaktu z Bogiem w każdej sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje. W Ewangelii wg. św. Mateusza 
napisane jest: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje”. Uczestnicząc więc w Drodze Krzyżowej, przypomnijmy sobie te słowa 

i wraz z cierpiącym Jezusem łączmy się w Jego męce.   Zechciejmy uczestniczyć w tych pięknych nabożeństwach.  
Opr. Monika Grzesiak 
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Piękno ptasiego świata 
w zimowym powietrzu

Styczeń bardzo szybko przybiegł do nas
w tym XXI już ( och, tak tak) wieku
I jak za dawnych czasów pokazał 
czego on to dokonać potrafi.
Sypnął śniegiem bielutkim, puszystym,
Porozsyłał w świat zimowe listy,
Wymalował gęstym pędzlem na szybach
Czarodziejskie srebrno – błękitne wzory
Bo gdy słońce zimowe zabłyśnie
To te szyby z misternym rysunkiem 
zamieniają się w tafle pozłocistych
 mroźnych kwiatów.
Te widoki to cudowne unikaty!
Tak, srebrny luty umie dobierać kolory …
A na ośnieżonej jabłoni, która pod mym 
oknem od lat króluje
Gdy mróz ściśnie, tak jak właśnie teraz
Kolorowe stadko przepięknych, skrzydlatych 
przemieszczając się zwinnie z gałęzi na gałąź 
wypełniając powietrze świergotem 
w tej błękitnej porze 
radośnie szczebiocze, hałasuje
A przy tym: Rozmawiają ptaszątka ze sobą,
o tym, że już jednak marzą o wiośnie,
Bo choć piękno śnieżyste zachwyca
( Trzeba przyznać, że jest nawet radośnie)
Jednak zimno dokucza maleństwom
Marzną dzióbki, skrzydełka, łapięta,
I choć fruwać potrafią wspaniale
To ptaszynka – czy to większa, czy maluch,
Czuje się ociupinkę – zmarznięta.
A i zjadłoby coś niecoś, gdy głodno,
Lecz nie zawsze można znaleźć pokarm
Czy słoninę, czy okruszki, czy ziarno;
No i wtedy gile, jemiołuszki, sikorki, 
smoliste gawrony i wróbelki
bardzo, bardzo marzną…
Hałasuje kolorowa brać skrzydlata 
Pałaszując przysmaki z jabłoni
granatowo – żółte sikoreczki,
niczym piłki skaczą zwinnie po śniegu
Popielato – szmaragdowo gile
Także nie chcą być gorsze, więc po gałęziach 
śnieżnobiałej jabłoni w zwinnym biegu 
Zaśmiewają  w swoim ptasim języku
I aż krasna staje się w powietrzu
Nad jabłonią zaś – szaro – rudych 
wróbelków chmara
na tle lazurytu zimowego szybuje,
pĳąc mroźny nektar dziobkami
Całe ptasie towarzystwo, nasi bracia mniejsi
śmiejąc się, trzepocząc skrzydłami   
za swe życie w pięknym Bożym Świecie
Swemu Stwórcy – tak gorąco tak !
Pięknie dziękują         Katarzyna Wilczyńska

  

  
  
 
                                                              
   Dawno, dawno temu, na oceanie 
istniała wyspa, którą zamieszkiwały 
emocje, uczucia oraz ludzkie 

cechy - takie jak: dobry humor, smutek, mądrość, duma; a 
wszystkich razem łączyła miłość. Pewnego dnia mieszkańcy 
wyspy dowiedzieli się, że niedługo wyspa zatonie. 
Przygotowali swoje statki do wypłynięcia w morze, aby na 
zawsze opuścić wyspę.  
Tylko miłość postanowiła poczekać do ostatniej chwili.
 Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek lądu, miłość poprosiła 
o pomoc.  
Pierwsze podpłynęło bogactwo na swoim luksusowym 
jachcie. Miłość zapytała:  
- Bogactwo, czy możesz mnie uratować?  
- Niestety nie. Pokład mam pełen złota, srebra i innych 
kosztowności.  Nie ma tam już miejsca dla ciebie - odpowiedziało 
Bogactwo.  
Druga podpłynęła Duma swoim ogromnym czteromasztowcem.  
- Dumo, zabierz mnie ze sobą! - poprosiła Miłość.  
- Niestety nie mogę cię wziąć! Na moim statku wszystko jest 
uporządkowane, a ty mogłabyś mi to popsuć... - odpowiedziała 
Duma i z dumą podniosła piękne żagle.  
Na zbutwiałej łódce podpłynął Smutek.  
- Smutku, zabierz mnie ze sobą! - poprosiła Miłość.  
- Och, Miłość, ja jestem tak strasznie smutny, że chcę pozostać 
sam - odrzekł Smutek i smutnie powiosłował w dal.  
Dobry Humor przepłynął obok Miłości nie zauważając jej, 
bo był tak rozbawiony, że nie usłyszał nawet wołania o pomoc.  
Wydawało się, że Miłość zginie na zawsze w głębiach oceanu...  
Nagle Miłość usłyszała:  
- Chodź! Zabiorę cię ze sobą! - powiedział nieznajomy starzec. 
Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za uratowanie życia, 
że zapomniała zapytać, kim jest jej wybawca.  
Miłość bardzo chciała się dowiedzieć, kim jest ten tajemniczy 
starzec. Zwróciła się o poradę do Wiedzy.  
- Powiedz mi proszę, kto mnie uratował?  
- To był Czas - odpowiedziała Wiedza.  
- Czas? - zdziwiła się Miłość. - Dlaczego Czas mi pomógł?  
- TYLKO CZAS ROZUMIE, JAK WAŻNYM UCZUCIEM W ŻYCIU 
KAŻDEGO CZŁOWIEKA JEST MIŁOŚĆ - odrzekła Wiedza.

                                                          Opr. Katarzyna Langowska 

TO JA MIŁOŚĆ…! 
ZOSTAWIONA PRZEZ 

CIEBIE….
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I Ui

ŻYCZENIA

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Piotr Dyjo,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Sczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Marcin Boryczka

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

  W 50. rocznicę ślubu Krystyny i Ryszarda
  w   3. rocznicę ślubu Agaty i Tomasza
  w 55. rocznicę urodzin Teresy
  w   2. rocznicę urodzin Tomasza

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, 

darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej 

i wszelkich potrzebnych łask 
na każdy dzień 

1. Dziś: 

- rozpoczyna się w Naszej Parafii Kurs Przedmałżeński. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Kancelarii 
Parafialnej na godz. 14.00;

- o godz. 16.00 – Msza Święta dla Dzieci klas II-gich
 przygotowujących się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Świętej i Ich Rodziców;

- o godz. 18.00 - Msza Święta w intencji Pielgrzymów, 
oraz o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

2. W środę – 13 lutego – Nabożeństwo Fatimskie dla Osób Chorych, 
Starszych i Samotnych. Różaniec i okazja do spowiedzi 

       od godz. 8.30. Msza Święta – o godz. 9.00.

3. W przyszłą niedzielę – 17 lutego – Msza Święta dla Młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

       i Ich Rodziców – o godz. 16.00.

5. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy 
w minioną niedzielę złożyli ofiary na budowę Naszego Kościoła 
w Mazowszanach.

Ochrzczeni zostali
Kacper Kacprzak

Dagmara Weronika Krzyżanowska ( 10.02)
Mateusz Solecki ( 10.02)

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana 
Bronisława Bator  ( l. 93)

Stanisław Gutkowski ( l. 80)
Kazimierz Wacław Żurowski  ( l. 80)

Marian Roman Gajos  ( l. 62) 
Małgorzata Wojtala  ( l. 33)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 6.  Dnia 1 marca organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej                      
do naszego  Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.

       Koszt wyjazdu - 30 zł.
       Planujemy nawiedzić Niepokalanów, 
       Grób i Muzeum Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki 

Zgłoszenia dokonujemy w zakrystii po kazdej Mszy Świętej
Liczba miejsc ograniczona.

       Droga Krzyżowa 
Moje oczy na krzyżu są oparte
Wielki Post się zaraz zacznie
by krzyż twój wziąść na zawsze
i wędrówkę swą od siebie zacznę
łączę się dziś z tobą w bólu 
bo cierpienie…
choć ze smutkiem dziś spoglądam
na twe ciernie
na twe ręce
na twe nogi 
Mój Jezu drogi                                                                       Piotr Dyjo


