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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 676
2/03/2008

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 

 I V  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU •   R O K   A

2 marca 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Heleny, Pawła, Henryki
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 16, 1b. 6 – 7. 10 – 13a
Psalm 23
Ef 5, 8 – 14 
EWANGELIA: J 9, 1 – 41    

3 marca 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Kunegundy, Tycjana, Hieronima
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17 – 21    
Psalm 30 
EWANGELIA: J 4, 43 – 54   

4 marca 2008r. – WTOREK
Imieniny: Kazimierza, Łucji, Eugeniusza
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 13 – 20   
Psalm 16
EWANGELIA: Łk 12, 35 – 40  

5 marca 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 8 – 15  
Psalm 145
EWANGELIA: J 5, 17 – 30   

6 marca 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Róży, Wiktora, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7 – 14 
Psalm 106
EWANGELIA: J 5, 31 – 47  

7 marca 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Pawła, Felicyty, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a. 12 – 22 
Psalm 34
EWANGELIA: J 7, 1 – 2. 10. 25 – 30 

8 marca 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Beaty, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18 – 20  
Psalm 7
EWANGELIA: J 7, 40 – 53   

Ewangelia: J 9, 1 – 41

Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny 
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do 
niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloam”… 

On więc odszedł, obmył się i wrocił widząc. 

Jeżeli pragniesz aby Jezus Chrystus królował 
 w Twoim sercu, rodzinie, parafii, w naszej Ojczyźnie               

– przyłącz się do modlitwy o to dzieło.

Pan Jezus tu oczekuje i pragnie spotkać się z Tobą 
w całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

w pierwszy piątek każdego miesiąca

Rozpoczęcie Adoracji po Mszy o godz. 8:00 
a zakończenie Mszą Świętą o północy 

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 

zdrowia, radości, 

uśmiechu na twarzy każdego dnia,

 a także samych radosnych chwil 

w życiu wszystkich Kobiet 

    Czuwanie maturzystów na Jasnej Górze   -  strona 2

    Poznaj swojego biskupa  - bp Stefan Siczek  -  strona 2

    Droga Krzyżowa -  Miłość na smierć nie umiera          -  strona 3 
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Poznaj swojego biskupa
Biskup Stefan Siczek – Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej

    Urodził się 20 września 1937 roku w Siczkach pod Radomiem. Pochodzi z rodziny 
chłopskiej. Naukę w zakresie szkoły średniej podjął w Niższym Seminarium Duchownym 
księży misjonarzy w Krakowie. Ze względu jednak na cofnięcie przez władze państwowe 
prawa nauczania tejże szkole, przeniósł się do Radomia, gdzie kontynuował naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Tytusa Chałubińskiego. Kiedy w roku 1955 otrzymał 
świadectwo dojrzałości wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Dnia 27 maja 1961 roku w bazylice katedralnej w Sandomierzu, z rąk biskupa Jana Kantego 
Lorka otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1963 władza diecezjalna skierowała go na 

studia zagraniczne do Rzymu, jednak władze administracji państwowej nie udzieliły mu zgody na wyjazd, 
nie wydając wymaganego paszportu. Od 1963 do 1967 roku studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
gdzie uzyskał doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego. Po studiach do roku 1972, kiedy to biskup Piotr Gołębiowski 
mianował go Ojcem Duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, pracował jako wikariusz 
w parafiach. W roku 1986 został mianowany kapelanem w domu Generalnym Sióstr Służek NMP Niepokalanej 
w Mariówce kolo Przysuchy, i tym samym przestał pełnić funkcję Ojca Duchownego Seminarium w Sandomierzu. 
      25 marca 1992 roku z woli Ojca Świętego Jana Pawła II, ksiądz Stefan Siczek został mianowany biskupem 

pomocniczym radomskim ze stolicą tytularną Dagno. Święcenia biskupie z rąk Prymasa Polski księdza kardynała 
Jozefa Glempa otrzymał dnia 11 kwietnia 1992 roku w kościele katedralnym w Radomiu. Po śmierci biskupa Jana 
Chrapka-drugiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej- wybrany został Administratorem Diecezji Radomskiej, którą 
kierował od 20 października 2001 roku do przejęcia diecezji przez nowego biskupa Zygmunta Zimowskiego. 
Ksiądz biskup Stefan Siczek pełni funkcję wikariusza generalnego Diecezji Radomskiej, jest wykładowcą prawa 
kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz prałatem – dziekanem Kapituły Matki 
Miłosierdzia przy Kaplicy MB Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.               Opr. Bernard Pająk

Z 23 / 24 lutego na Jasnej Górze obecna była młodzież z Naszej Parafii, 
która całe swe serce oddała Matce Bożej, Pani Jasnogórskiej.

Wyruszyliśmy na Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów, 
aby w centrum maryjnej stolicy, prosić o dojrzałość serc młodych ludzi, 

którzy  za kilka miesięcy staną przed wyborem swojej drogi życiowej.

Punktem kulminacyjnym czuwania była Msza Święta,
 sprawowana przez Księży Prowincjałów. 

Z bryłą soli – która ma nas chronić od wszelkiego zepsucia 
i napełnieni błogosławieństwem Bożym wróciliśmy, 

by w naszym środowisku stawać się na co dzień UCZNIAMI CHRYSTUSA.  
                                                                                                         Piotr Dyjo    
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Miłość na śmierć nie umiera, czyli o losach Miłośći na Drodze Krzyżowej

Stacja 8. Płacz kobiet
Powinna się obyć bez łez. Bez szlochu, histerii, scen publicznych. Przecież się nie płacze z powodu miłości. Nigdzie tak 

Pismo nie radzi. Nie płacze się z miłości, bo się jej nie wypłacze. Miłość ma suche oczy i bardzo spłakane serce. Nie płaczcie nad 
miłością, z miłości nie płaczcie. Płaczcie nad sobą. Miłość nie rodzi się z łez, łez nie wyciska. I na łzach nie polega. Bez łez, bez 
głosu, bez skargi idzie dalej. Miłości, opłakiwana przez kobiety z Jerozolimy, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość łaskawa jest.

Stacja 9. Upadek ostatni
Czy pozostaje coś jeszcze z miłości przy trzecim upadku? Czy tu jest może koniec miłości? Może tu jest miejsce na Miłość 

przez duże „M”, bo ta przez „m” małe, już nie ma siły. Tu też się uczymy miłości. Przy trzecich, najgorszych, najbardziej bolesnych 
upadkach. Nie ma dla miłości upadków ostatecznych. Miłości, trzeci raz upadająca, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość cierpliwa jest.

Stacja 10. Bez szat
Od tamtej stacji aż do dziś, miłości wydaje się, że musi być coraz bardziej naga i rozebrana. Wycina coraz głębsze dekolty, 

coraz bardziej skraca spódnice, wymyśliła topless i pozwoliła się powielać bez niczego na kartach kolorowych gazet. I coraz 
taniej pozwala się sprzedawać. Już jej wstyd się wstydzić, rumienić, czerwienić, spuszczać oczy. Taka prawda z tej stacji – 
że Miłość może prowadzić do nagości. Tak było na Golgocie. A my tę prawdę  przekręcamy, bezsilnie dowodząc, że nagość wiedzie 
do miłości. Tyle stacji tych dziesiątych w każdym kiosku. Schodzi po parę złotych, na przekór Pieśni nad Pieśniami, gdzie deklarowała, 
że jeśliby kto sprzedał ją za górę złota, to pogardzą nim tylko. Miłości, z której szaty zdarto, ucz nas, że miłość na śmierć nie 
umiera. Miłość nie dopuszcza się bezwstydu.

Stacja 11. Gwoździe
A co gwoździe mają do miłości? Co twarde żelazo do jej subtelnej tkanki? Ręce poddaje pod gwoździe, nogi poddaje. 

Oto jest miłość przebita. Już bardzo boli. Bardzo krwawi. Już jest przybita do krzyża. Jest pewne, że od niego już się nie oderwie. 
Na zawsze umocowana do krzyża. I pieczęć z krwi żywej to potwierdza. Ćwiczy się teraz w atakach bólu, przechodzi przez 
konwulsje i drgawki. Poznaje rany, skrzepy, krwotoki i mękę od nóg po głowę. 

Z krzyża nie złorzeczy, ale przebacza. Co gwoździe mają do miłości? A co? Myślisz, że jak cię boli, swędzi nieznośnie, kłuje 
z lewej strony, wierci w mózgu -  to już kochać nie można? Miłości, z gwoździami w stopach i dłoniach, ucz nas, że miłość na 
śmierć nie umiera. Miłość nie pamięta złego.

Stacja 12. Śmierć
A to dopiero tragedia! Umarła! Miała na śmierć nie umierać , ale i ją śmierć dopadła. Smaży się teraz martwa na rozpalonej 

słońcem  Golgocie. A jak słońce zajdzie to będzie zimna jak trup. Zaraz będzie pachnieć nieładnie i posmakują jej robaki. 
Już nie oddycha, serce nie skurczą i nie rozkurcza, nawet powieką nie drgnie. Już po niej! Ma swój koniec, jak wszystko.

A tak, tak! Musi się śmierci poddać. Musi ją  przyjąć. Miłość musi się ze śmiercią spotkać. Każda miłość ma swoją śmierć. 
Skoro ta największa spotkała swoją śmierć na Golgocie, to i każda inna też ma swoją śmierć. Ale przecież jest mocna jak śmierć. 
Mocniejsza, bo zetrze jej oścień w śmierci dobie. Miłości, która miłością śmierć swoją i moją zwyciężyłaś, ucz nas, że miłość na 
śmierć nie umiera. Miłość wszystko przetrzyma.

Stacja 13. Pogrzeb
Już całkiem bezwładna, zdjęta z krzyża. Tylko najbliżsi jeszcze czekają. Jeszcze chcą dotykać, spełniać ostatnie posługi, 

namaścić i w całun owinąć. Miłość chce jeszcze oczy domknąć, ręce złożyć w modlitwie. Może pamięta jeszcze swoje przyrzeczenie: 
nie opuszczę Cię aż do śmierci! Już bez oklasków, bez zainteresowania tłumów. Choć na szczęście jeszcze komuś bliska 
i droga. Matka ją trzyma jak kiedyś drobne ciało Dzieciątka. Nie tak łatwo rozstaje się z ciałem. Miłość sama kiedyś ciałem się 
stała. Teraz jeszcze ciała martwego dotyka, bo wierzy, że jest mostem nad śmiercią. Miłości, Ciało najświętsze – z  krzyża zdjęte, 
ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość wszystkiemu wierzy. 

Stacja 14. Grób
Miłość nie opuszcza żadnego miejsca, w którym mógłby znaleźć się człowiek. Dlatego idzie do grobu. I do tego wykupionego 

przez Józefa z Arymatei, do tego z alei zasłużonych, do frontowego, do grobowców rodzinnych, do współczesnych mogił
 i miejsc nikomu nie znanych. Idzie do grobu. Do ziemi. Pozwala zatoczyć wielki kamień, czujne straże poustawiać. 
Tak, jakby wszystko było skończone raz na zawsze. O Miłości! Żeby tak i czyjaś miłość poszła ze mną do grobu. Żeby kwiaty 
przyniosła, w Zaduszki posprzątała tę płytę co nade mną, na wypominki i na msze w rocznicę ofiarę dała. Żeby potem jeszcze 
zechciaław starych listach i zdjęciach pogrzebać. Żeby zamieniła „ ostatnie pożegnanie” na „ Do zobaczenia już wkrótce”! 
Miłości, złożona do grobu, ucz nas, że miłość nigdy nie umiera. Miłość nigdy nie ustaje.                                                                                                                                                                                                   Opr. Katarzyna Langowska                                                                                                                                                                                                                                                     
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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, Agnieszka Dobrowolska, Bernard Pająk, Stefan Suwała

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

W 87. rocznicę urodzin Marianny
 w 78. rocznicę urodzin Tadeusza
 w 70. rocznicę urodzin Ireny
 w 33. rocznicę urodzin Marzeny
 w 18. rocznicę urodzin Pawła
 w 15. rocznicę urodzin Radosława
 w 8. rocznicę urodzin Tomasza

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

Ochrzczeni zostali

Adam Malik     (24.02)
Daria Bartnik   (24.02)

Maja Jaworska (24.02)

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana 

Leokadia Alot ( l. 77)
Jerzy Kapusta ( l. 66)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dziś Niedziela Eucharystyczna – zamiast kazania Adoracja 
Najświętszego Sakramentu.

- Po każdej Mszy Świętej przed Kościołem będą zbierane ofiary 
– zgodnie z apelem Księdza Biskupa Ordynariusza – na spalony 
Kościół w Sołkach;

- Komitet budowy przyjmuje dziś indywidualne ofiary na budowę 
Naszego Kościoła w Mazowszanach;

- O godz. 14.30 – Msza Święta HOSPICYJNA 
–    O godz. 16.00 Msza Święta w intencji Rodzin, w Kaplicy Świętej 

Rodziny;
- Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – o godz. 17.00;
2. Jutro – Pierwszy Poniedziałek Miesiąca – Różaniec i Wypominki 

Roczne – o godz. 17.00; a następnie Msza Święta o godz. 17.30 
       w Intencji Wypominek.
3. W Czwartek o godz. 17.00 – będziemy modlić się o Nowe, Święte 

Powołania Kapłańskie i Zakonne. Msza Święta o Powołania –
       o godz. 17.30.
4. W piątek: jak w każdy Pierwszy piątek Miesiąca będziemy trwać 

na całodziennej Adoracji Wynagradzającej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Rozpoczęcie Adoracji po Mszy Świętej o godz. 8.00; 
zakończenie Mszą Świętą o Północy. 

       Droga Krzyżowa:
        -  dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.00
        -  dla Młodzieży – o godz. 19.00 – w Kaplicy Świętej Rodziny; 
        -  dla Dzieci – o godz. 16.00.
5.     W tym miesiącu nie pójdziemy do chorych w Pierwszy Piątek Miesiąca, 

ale w piątek – 14 marca – przed Świętami Wielkanocnymi. 
       Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy chcieli by wyspowiadać się
        i przyjąć Pana Jezusa – a nie mogą sami przyjść do Kościoła.
6. W przyszłą niedzielę – 9 marca – Msza Święta dla Dzieci
        przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej 
        i Ich Rodziców – o godz. 16.00; na Mszę Świętą o godz.18.00
         zapraszamy Wszystkich Pielgrzymów – będziemy modlić się 
        również w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
7. W przyszłą niedzielę oraz w Niedzielę Palmową – Młodzież Oazowa 

będzie sprzedawać PALMY. Dochód ze sprzedaży palm zostanie 
przeznaczony na dofinansowanie letnich wyjazdów oazowych 
dla biednych – dzieci i młodzieży z naszej Parafii.

8. W sobotę przed Niedzielą Palmową – 
         w tym roku jest to Uroczystość Świętego Józefa, 
        Patrona Naszej Parafii, tj. 15 marca, o godz. 11.00, 
        będziemy przeżywać Wielkie wydarzenie – 
        Diakon Marcin, pracujący w Naszej Parafii,
       przyjmie w tym dniu Święcenia Kapłańskie w stopniu Prezbiteriatu,       

których udzieli Ordynariusz Radomski – Biskup Zygmunt Zimowski. 
          Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich na tę wyjątkową Uroczystość 

– a Diakona Marcina polecamy naszym modlitwom.


