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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 731
22/03/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

  IV     NIEDZIELA                
WIELKIEGO POSTU
                                         •ROK B

  E W A N G E L I A

 św. Jana
3, 14- 21

według

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.”   

„Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po 
to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega 
potępieniu”.  Co to znaczy wierzyć w Chrystusa ? Trzeba wierzyć Chrystusowi. 
Wiara bez uczynków martwą jest. Cóż mam czynić? Kościół podpowiada: 
modlitwa, jałmużna, umartwienie, pokuta. Czas Wielkiego Postu zbliża się ku 
końcowi. Co z moimi uczynkami ? A moja wiara? Jeszcze mogę coś zrobić, 
zdążę - …ale „nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię”   

W Wielkim Poście 

W niedziele 

GORZKIE ŻALE z kazaniem  Pasyjnym – o godz. 17.00

Taca zbierana w czasie Nabożeństwa 
przeznaczona jest na urządzenie Grobu Pańskiego

W piątki

DROGA KRZYŻOWA
dla Dzieci – o godz. 16.30
dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.30
dla Młodzieży – o godz. 19.00 w Kaplicy Świętej Rodziny

Krzysztof

Siostry Lidii Śpiewak CR 
składamy 

najserdeczniejsze życzenia

Zdrowia, Bożego błogosławieństwa 
na każdy dzień życia, 

siły potrzebnej na drodze 
powołania zakonnego 

oraz dużo uśmiechu i życzliwości 
od spotkanych na codziennej 

drodze ludzi.

Z okazji imienin 
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Kalendarz liturgiczny
 Każdy z nas chociaż raz czytał horoskop. Ale czy powinniśmy 
w nie wierzyć? Postanowiliśmy rozwiać wszelkie wątpliwości na 
jednym z naszych spotkań gazetkowych. Wspólnie doszliśmy do 
wniosku, że wiara w przepowiednie nikomu chyba nie wyszła na dobre.
 Przepowiadanie przyszłości czasem coś w sobie ma. 
Doszliśmy do wniosku, ze osoby które mają wizję w przyszłość, 
nierzadko mają rację. Czasem udaje im się przewidzieć, co stanie 
się w naszym życiu, za kilka dni, lat.  Jednak nie powinniśmy ślepo 
wierzyć temu, co powie nam wróżka Eustacha, tylko dlatego, ze 
zapłaciliśmy jej za to dwadzieścia złotych.. Ona nie zawsze ma racje, 
nie zawsze także mówi prawdę. Poza tym, przyszłość, znać powinien 
tylko Bóg, i osoby, które On do tego wyznaczy. Nie chce mi się 
wierzyć, ze te wszystkie kobiety ubrane w zwiewne ciuszki naprawdę 
mają dar, naprawdę otrzymały to od Boga. 
 W różnokolorowych czasopismach często widzimy horoskopy. 
Jest to też niejako przewidywanie przyszłości, jednak dla szerszej 
grupy ludzi, najczęściej spod tego samego znaku zodiaku, bądź po 
cyfrze numerologicznej. Trudno mi przyjąć do wiadomości, ze mnie, 
jako Byka, spotka w tym miesiącu bądź tygodniu to samo co kilka 
tysięcy innych ludzi, choć przyznam, ze lubię je czasem czytać. 
Najczęściej, żeby porównywać je między sobą. W pewnej gazecie dla 
nastolatek, napisano, że gwiazdy sprzyjać będą osobom spod znaku 
Strzelca, natomiast w innej gazecie tego pokroju, było napisane, ze 
Strzelce powinny się mieć się na baczności. Więc skłonna jestem 
powiedzieć, ze w takie horoskopy, nie możemy wierzyć.
 Czasem gdy drogę przebiegnie nam czarny kot, przechodzimy 
na drugą stronę ulicy, lub spluwamy przez lewe ramię. Zastanówmy 
się, skąd biorą się przesądy. W końcu, towarzyszą nam już od czasów 
starożytnych. Wydaje mi się, ze ludzie, nie znający jeszcze wtedy 
przyczyn niektórych zdarzeń, winą za nieszczęście które na nich 
spadło obarczali przypadkowe rzeczy, tak np kobieta, której dziecko 
zaplącze się w pępowinę, zgoni winę na to, ze nosiła podczas ciąży 
na szyli łańcuszek bądź korale. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ 
powszechnie już teraz wiadomo, ze takie rzeczy nie mają wpływu na 
ciąże. Czasem tak ślepo wierzymy w przesądy, że gdy wstaniemy 
lewą nogą, to przez cały dzień będziemy chodzić naburmuszeni, 
jednak nie z powodu tejże nogi, tylko dlatego, ze podświadomie 
myślimy, że powinniśmy mieć zły dzień.
 Na koniec sny. Czy powinniśmy wierzyć w magiczną moc 
snów? Podczas snu, nasze umysły starają się „ułożyć” wspomnienia 
i nasze myśli, czego wynikiem są czasem naprawdę głupie sny. 

22 marca 2009r. -  NIEDZIELA
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Pawła
LITURGIA SŁOWA
2 Krn 36, 14 -16. 19 - 23
Psalm 137
Ef 2, 4 - 10 
EWANGELIA: J 3, 14 - 21 

23 marca r.  - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Pelagii, Feliksa, Oktawiana 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17 - 21
Psalm 30
EWANGELIA: J 4, 43 - 54 

24 marca 2009 r. -  WTOREK
Imieniny: Marka, Katarzyny, Gabriela 
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1 -9. 12
Psalm 46
EWANGELIA: J 5, 1 – 3a. 5 – 16  

25 marca 2009 r. -  ŚRODA 
Zwiastowanie Pańskie
Imieniny: Marii, Małgorzaty, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10 - 14
Psalm 40
Hbr 10, 4 – 10 
EWANGELIA: Łk 1, 26 - 38    

26 marca 2009r. -  CZWARTEK
Imieniny: Emanuela, Teodora, Larysy
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7 - 14
Psalm 106
EWANGELIA: J 5, 31 - 47

27 marca 2009 r.  - PIĄTEK 
Imieniny: Lidii, Ernesta, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a. 12 - 22
Psalm 34
EWANGELIA: J 7, 1 – 2. 10. 25 - 30     

28 marca 2009 r. -  SOBOTA
Imieniny: Anieli, Jana, Gedeona
LTURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18 - 20
Psalm 7
EWANGELIA: J 7, 40 - 53

WR ÓŻ BY. . .

Wydawać by się mogło, ze sny są właśnie wspomnieniami, jednak pokazują nam one rzeczy, których często 
nigdy nie widzieliśmy, bądź zdarzenia, w których nie uczestniczyliśmy. Mnie wydaje się, ze te obrazy nie tyle 
są tym, co kiedyś nam się zdarzy, co są tylko wytworem naszej wyobraźni, nieświadomym pragnieniem.
 Nie wydaje mi się próby odkrycia przyszłości, przynosiły nam coś dobrego. Przez nie, tylko radośnie 
oczekujemy tego, co może nigdy się nie zdarzyć, bądź bać się czegoś, co jest tylko wymysłem pewnej 
starszej pani.

Paulina Janik, Renata Ochalska, Jacek Dobosz
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Wśród wielu struktur wspólnoty parafialnej była zawsze działająca grupa ministrantów. Do niej należeli również 

dorośli mężczyźni. Grupa ta istnieje od niemal sześćdziesięciu lat. Od stycznia 2004r. prowadzona jest kronika 

działalności ojców ministrantów.

W chwili obecnej grupę tworzy 12 mężczyzn, a opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC. 

Głównym zadaniem ojców ministrantów jest służba przy ołtarzu w czasie mszy św. i nabożeństw. Raz w miesiącu 

jest spotkanie, na którym omawia się sprawy organizacyjne. Bardzo ważna jest praca nad wzrostem duchowości. 

Odbywają się również spotkania towarzyskie – ognisko, wyjazdy w teren - , w których biorą udział żony. 

Dłuższe wyjazdy to: Kraków – Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Planowane – Sandomierz, Opatów, 

Św. Krzyż. Bolączką jest mała liczba członków. Nie możemy w pełni podołać zadaniom. Serdecznie zapraszamy 

do naszego grona. Zgłoszenia przyjmuje ks. Proboszcz.              Chcesz być bliżej ołtarza – przyłącz się do nas. 

Dlaczego potrzebny jest Synod diecezjalny?

Żyjemy w czasach wzmożonych przemian, które 

wprowadzają kryzys w wartości ludzkie i religijne.

Pytamy: Jak dzisiaj należy przepowiadać Ewangelię 

Chrystusa w naszej diecezji? Jak być Kościołem wiernym 

Bogu i człowiekowi? 

Wraz z Synodem nasz Kościół diecezjalny: 

Z Synodem Kościół diecezjalny uczy się  „kroczenia 

razem” jako Lud Boży, który pozwala się kierować  

Bożemu Słowu, aby zbudować Kościół piękny i przyjazny, 

potrafiący ukazywać ludziom naszych czasów miłość 

Boga ze świadectwem jedności i miłości i potrafiący 

głosić Ewangelię w sposób wiarygodny i przekonujący.

 – określa swoją tożsamość wewnętrzną i służbę dla świata. 

– pyta o swoją wierność misji, którą otrzymał od Chrystusa,

 – szuka autentycznych korzeni chrześcijańskiej wiary,

                                        Kilka słów o Wspólnocie Ojców Ministrntów...

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO przypomina nam o tym wielkim 
zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł 
Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na 
Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. 
Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia 
nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa.
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HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW
     Ul. Wiejska 2,  26 – 600 Radom

I TY MOŻESZ                     

POMÓC HOSPICJUM   WPŁACAJĄC   1 %
  SWOJEGO PODATKU

                                                         KRS 0000185346

PEKAO S.A II  O/ Radom
07 1240 3259 1111 0000 3003 1539

www.hospicjum.radom.pl
    
                                       tel. 0-48 366-81-44

1. Dziś o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Siostry 
Lidii – Zmartwychwstanki – z okazji jej imienin. 

       Solenizantkę polecamy modlitewnej pamięci.

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. 
        Taca zbierana w czasie tego nabożeństwa przeznaczona 
        jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.

3. W środę, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Jest to Dzień Świętości Życia.

4. W piątek Droga Krzyżowa:

       • dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
       • dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny,
       • dla dzieci – o godz. 1630.

5. W przyszłą niedzielą oraz w Niedzielą Palmową młodzież będzie 
przed kościołem sprzedawać palmy. Dochód ze sprzedaży palm 
jest przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych rekolekcji 

       oazowych – dzieci i młodzieży z naszej parafii.

6. Jak informowaliśmy wcześniej, chcemy w tym roku, w dniach
        21 – 29 września, zorganizować parafialną pielgrzymkę do Ziemi 
         Świętej. Ponieważ chcemy pomału finalizować ten wyjazd chętnych 

zapraszamy już od dzisiaj, do zapisywania się. Zapisy w zakrystii, 
bądź w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy. 

       Szczegółowych informacji udziela Ksiądz Proboszcz.

Ochrzczeni zostali

14  marca

Jakub Grochowalski

22 marca

Klaudia Celej

Kto uwierzy i przyjmie chrzest
                                                              będzie zbawiony…
 

Związek małżeński zawarli

14 marca

Anna Giza i Łukasz Grochowalski

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

10 marca 

Janina Nizińska ( l.55) 

14 marca 

Tadeusz Kupisz ( l.78) 

W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele…

Przed Twym obliczem moja siła,
przed Twym obliczem moja słabość.
Przed Tobą moja wiedza, przed Tobą moja niewiedza.
W bramie przez Ciebie już uchylonej,
kiedy wejść pragnę, przyjmij mnie.
A kiedy pukam do drzwi Twoich jeszcze zamkniętych, 
Otwórz mi !
Niech o Tobie pamiętam.
Niech Ciebie pojmuję.
Niech Ciebie pokocham.
Pomnażaj we mnie te trzy Twoje dary,
aż mnie do cna otworzysz. Amen.           
                                                                                          św. Augustyn  


