
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 781
07/03/2010

 R O K   K A P Ł A Ń S K I   
I I I NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

Kalendarz liturgiczny
7 marca 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Perpetuy, Felicyty, 
Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3, 1-8a. 13-15
PSALM 103
1 Kor 10, 1-6. 10-12
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

8 marca 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Jana Bożego, zakonnika
Imieniny: Jana, Beaty, Wincentego
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 1-15a  
PSALM 42;43
EWANGELIA: Łk 4, 24-30 

9 marca 2010 r. – WTOREK
Św. Franciszki Rzymskiej, zakonnicy
Imieniny: Franciszki, Apolla 
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 25. 34-43 
PSALM 25
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

10 marca 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Cypriana, Marcelego
LITURGIA SŁOWA: 
Pwt 4, 1.5-9
PSALM 147
EWANGELIA: Mt 5, 17-19 

11 marca 2010 r. – CZWARTEK 
Imieniny: Konstantego, Ludosława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 7, 23-28 
PSALM 95
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

12 marca 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Bernarda, Józefiny
LITURGIA SŁOWA:
Oz 14, 2-10
PSALM 81
EWANGELIA: Mt 12, 28b-34

13 marca 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Krystyny, Bożeny, 
Rodryga
LITURGIA SŁOWA:
Oz 6, 1-6 
PSALM 51
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

To nie gwoździe
 Cię przebiły, 

lecz mój grzech.

 P O R Z Ą D E K  R E K O L E K C J I
 DLA DOROSŁYCH:

Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 630, 930, 1700, 1900.
• PONIEDZIAŁEK, 8 marca – nauka stanowa dla Kobiet po Mszach 
Świętych o godz. 930 i 1700.
• WTOREK, 9 maca – nauka stanowa dla Mężczyzn po Mszach 
Świętych o godz. 930 i 1700.
 WTOREK, 9 marca, jest DNIEM SPOWIEDZI – spowiedź 
rekolekcyjna od godz. 900 i od godz. 1630.
• ŚRODA, 10 marca – Msze Święte z nauką na zakończenie rekolekcji.
 Taca zbierana w środę na zakończenie rekolekcji przeznaczona jest dla 
rekolekcjonisty na dzieła prowadzone przez Księży Pallotynów.

 P O R Z Ą D E K  R E K O L E K C J I 
DLA MŁODZIEŻY:

• ŚRODA, 10 marca, o godz. 1100, Msza Święta na rozpoczęcie 
rekolekcji; po południu nauka rekolekcyjna, godz. 1500 – Gimnazjum 
i Szkoła Średnia; godz. 1900 Młodzież starsza – kaplica Świętej Rodziny.
• CZWARTEK, 11 marca, o godz. 900 Msza Święta – Młodzież 
Gimnazjalna i Szkół Średnich; druga nauka rekolekcyjna, godz. 1200 – 
Gimnazjum i Szkoła Średnia; godz. 1900 Msza Święta – Młodzież starsza.
• PIĄTEK, 12 marca, o godz. 900 SPOWIEDŹ i Droga Krzyżowa - 
Młodzież Gimnazjalna i Szkół Średnich; godz. 1200 Msza Święta na 
zakończenie rekolekcji – Gimnazjum i Szkoła Średnia; 
godz. 1900 Młodzież starsza.
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W niedziele 
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. 16.30
dla Młodzieży według planu rekolekcyjnego
dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.30

W  Wielkim Poście: 

Ewangelia: Łk 13, 1-9
„Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie”
Wieża nie zawali się na nas, choć dom 
może (Haiti). Również współczesnych 
Piłatów nie brak. Nagła i niespodziewana 
śmierć nie jest karą Bożą. Kto tak mówi 
bluźni. Każda śmierć jest niespodziewana. 
Mógł jeszcze żyć. Nawrócenie polega na 
przyjaźni z Bogiem, która szczególnie
 potrzebna jest w chwili śmierci. Przemodlona 
i pokładająca ufność w Bogu śmierć, nie 
jest zaskoczeniem. Dlatego nawróć się!

CIERPIENIE – JEGO CIERNIE I BLASKI
Nie ma chyba na świecie  

człowieka, który w swoim  
ziemskim życiu nie doznał     
cierpienia (mniejszego lub  
większego). Niektórzy nazywają 
ziemię „padołem płaczu”, ale 
przecież to nie tak. Owszem, 
cierpienie dotyka Ciebie i mnie 
(niekiedy w najmniej spodzie-
wanych chwilach). Jest to nagła 
śmierć najdroższej Ci osoby, albo 
też śmierć po długiej chorobie 
Matki, przyjaciela, przyjaciółki, 

Twojego ukochanego dziecka, czy wreszcie, Twoja nieuleczalna 
choroba, na którą nie ma ratunku...

Cierpienie to nie tylko choroby czy śmierć.
Jest nim życie w nędzy, kiedy absolutnie nie starcza pieniędzy 
na cały miesiąc i nie ma czym wyżywić licznej gromadki dzieci, 
a tu jeszcze ojciec czy matka nie mogą żyć bez napicia się 
wódki, po czym w stanie upojenia alkoholowego biją, niemal 
maltretując niczemu niewinne dzieci. To jest tragedia w 
najwyższym stopniu. Jeżeli rodzina była lub jest wierząca 
i praktykująca, to matka czy niepijący ojciec zanosi korne 
błagania do Przedobrego Boga, aby w jakiś sposób odmienił 
tę rozpaczliwą sytuację... 

Tak. To jest ogromne cierpienie.
Cierpieniem jest, jak już wspomniałam, nędzą w której żyje 

pojedyncza osoba, czy też cała rodzina. Wiąże się z tym brak 
pracy, (och, jak wiele przypadków spotykam codziennie!).
Ogromnym cierpieniem jest samotność. Kiedy syci, dobrze 
ubrani ludzie, żyjący w luksusowych warunkach, zupełnie 
nie zwracają uwagi na tego opuszczonego przez wszystkich 
człowieka, nie okażą mu okruszka serca. Pogardzają nim, 
nie uśmiechają się do niego, okazują mu zimną obojętność, 
podczas gdy on tak bardzo potrzebuje ciepła, miłości i choć 
troszkę zainteresowania... Myślą tylko o sobie i o swojej rodzinie.  
Nie ma mowy, żeby podzielili się z biednym swoim dobrem,  
zainteresować się nim.

Jezus Chrystus chodząc po ziemi nie tak przecież nauczał.          
   Lecz bogaci ówczesnego świata nie liczyli się z Nim. Czekali 
na Mesjasza, którym przecież był On! I nie uwierzyli do końca. 
Grzeszyli coraz bardziej, aż wreszcie poddali Go niesprawie-
dliwemu sądowi i skazali na okrutną śmierć na Krzyżu. Jezus 
bał się, ale zgodził się z wolą Najwyższego Boga Ojca i umierając 
na Krzyżu w nie dających się opisać fizycznych i psychicznych 
cierpieniach – męczarniach, oddał swoje Życie za każdego z nas; 
byśmy zostali zbawieni. Jezus jest dla nas wzorem cierpienia. 
Ja mam często takie momenty, że kiedy bardzo cierpię, łączę 
te cierpienia z Ukrzyżowanym Jezusem i ... dziękuję Mu za to, 
że cierpię. Czuję się wtedy tak blisko Jezusa na Krzyżu.                
I kocham Go, jak umiem.       Katarzyna Wilczyńska

Dzień kobiet
Drogie Panie! Nadszedł miły dzień – 
nadeszło „Święto” naszych Pań.
Cieszymy się Wami –
 radość ogarnia każdego z nas.
Kochamy Was – otaczamy miłością 
i dobrocią sercem.
Wspólne jest nasze życie.
Winszujemy Wam dużo zdrowia na każdy 
dzień, wszelkiej pomyślności.
Pomagamy w pracy i na co dzień.
Nieśmy pokój dla domu.
Niech płynie błogosławieństwo Boże.
Matka Najświętsza otacza Was opieką.
Darów Ducha Świętego.
Życie jak najdłuższe, aby domy Wasze były 
ostoją pokoju, przyjaźni – mniej zmartwień 
ludzkich. Bądźmy mili i serdeczni.
Niech radość płynie przez wszystkie dni 
Waszego życia.
Tego Wam z głębi serca życzymy. 
Szczęść Boże!      Stefan Suwała
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JAN PAWEŁ II 
mówi do nas...21 lutego 2010 roku na koncercie w naszym Kościele wystąpiło trio 

pallotyńskiego muzyka - księdza Andrzeja Daniewicza - z koncertem 
Gorzkie żale. Był to pierwsze wydarzenie z serii Wielkopostnych 
Spotkań Pasyjnych. 
Gorzkie żale to nabożeństwo surowe jak cały Wielki Post. Trzy osoby: 

śpiewająca Gosia Orzechowska, ks. Andrzej Daniewicz grający na 
keyboardzie i perkusista Witek Wilk. Odpowiednio surowy skład - bez 
dźwięków niepotrzebnych, jak najbardziej oddający zadumę nad 
męką Chrystusa. Chociaż muzyka zespołu to dość wyraziste połączenie 
rocka z jazzem, a na myśl przyszły mi chwilami solowe dokonania 
Brendana Perry’ego czy Leszka Możdżera, to zespół nie uszczknął nic 
z muzycznej tradycji tego czysto polskiego nabożeństwa. Czyli tradycja w 
- na pozór - dość kontrowersyjnej oprawie. Ta tradycyjna treść 
poruszała mocniej o świadomość tego, że nie brakuje artystów  

chcących śmierć Jezusa za nas, odkrywać na nowo. Świadomie, 
trochę odważniej i po swojemu. Dokładnie tak, jak obiecywał znajomy 

znający dokonania ks. Daniewicza - był zachwyt i łzy w oczach. Po  
koncercie pozostał niedosyt ale to przecież Wielki Post i dobrze gdy 
posiłek jest nie do syta. Poza tym Ks. Andrzej powiedział, że bisów nie 
będzie „bo krzyż był jeden i na zawsze”. 
Tak dla mnie na dobre zaczął się Wielki Post - chyba lepiej nie mógł... 

Wojciech Matłacki

Poczucie winy- zamyślenie wielkopostne
Wiele ludzi cierpi z  powodu dręczącego poczucia winy. Poczucie winy niczym niechciany cień towarzyszy 

nam przez całe życie.
Zdarza się, że kogoś skrzywdzimy, czy niesprawiedliwie ocenimy. Jest nam wstyd, żal, dręczą nas wyrzuty 

sumienia. Ale odczuwanie poczucia winy często nie przyczynia się do podjęcia działań zmierzających do 
mądrego zadośćuczynienia. Zazwyczaj po prostu nic nie robimy. Poczucie winy zamiast nas dopingować - ogranicza. 
Zamyka w kręgu prywatnego piekła.

Wiele kobiet często odczuwa chroniczne poczucie winy, z którym nie może sobie poradzić. Samooskarżenie 
bywa mało inspirującym uczuciem. To, czy ruszy nas sumienie wcale nie zależy od stopnia natężenia poczucia 
winy. Trwanie w poczuciu winy jest największą karą jaką możemy sobie wymierzyć. 

Poczucie winy to sygnał ostrzegawczy, że powinniśmy przyjrzeć się sytuacji, w której się znajdujemy.
Poczucie winy samo w sobie jest źródłem potężnego niepokoju, dlatego powodować może stany lękowe, 

depresyjne oraz huśtawkę nastrojów.
Poczucie winy ma nas doprowadzić do zastanowienia jak przyznać się do winy, jak przebaczać, darować 

krzywdy itp. 
To jest bardzo trudne zadanie ponieważ niektóre rany długo są otwarte i nie dają się zabliźnić.
To jest dla nas możliwe przez odwołanie się do ofiary Chrystusa, który poniósł większą ofiarę za nasze 

winy niż my czasem ponosimy.
Poczucie winy jest kotwicą, która pomoże naprawić błędy z przeszłości i wypłynąć na czyste wody. 

W momencie kiedy to zrozumiemy w wierze i zaufaniu zaniesiemy nasze winy pod Krzyż Chrystusa aby 
otrzymać pełne przebaczenie. On nam przebaczy, gdy z żalem i postanowieniem unikania zła w przyszłości 
zbliżymy się do Niego przez Sakrament Pokuty. On wprowadzi nas w inne spokojne i lepsze życie.

Jadwiga Kowalczyk   

Bóg nigdy nie pozostaje z 
daleka od tego, kto cierpi. 

Trzeba tylko umieć to 
odkrywać, aby tym żyć. 

Największą wartość życia 
ludzkiego jest bliskość z 

Bogiem. Cierpienie bowiem, 
nawet bardzo bolesne, lepiej 

pozwala ocenić marność 
dóbr ziemskich i odkrywać 

niewypowiedziane bogactwo 
Boga.

Koncert Gorzkie Żale - Ks. Andrzeja Daniewicza SAC 

z zespołem
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Odeszli do Pana

Wieczny 
odpoczynek
 racz im dać

 Panie...

7 MARCA -Jan Nowicki i Marek Styszowski - Rozważania Drogi Krzyżowej
                         do tekstu  ks. Jana Twardowskiego - par. M.B. Miłosierdzia
14 MARCA - Ewa Uryga - par. św. Jana Chrzciciela - Fara
21 MARCA - Chór klerycki seminarium radomskiego - Pasja wg. ewangelii św. Łukasz 
                           Wyższe Seminarium Duchowne.
28 MARCA - Droga Krzyżowa ulicami Radomia-rozpoczęcie przy kościele św. Jana Chrzciciela  
   Fara                                 Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pallotyńska Fundacji Ad Caritatem w imieniu organizatorów zaprasza na serie koncertów i spotkań 
pod wspólną nazwą  „Wielkopostne Spotkania Pasyjne. Odbywać się będą w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu w różnych kościołach Radomia. Poniżej zamieszczamy program i miejsce 

spotkania. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19.00:

Józef Moryc  (l.73) 

Danuta Białek  (l.85)

Józef Wozniak  (l.71)

Hospicjum Królowej Apostołów
Radom, ul. Wiejska 2, tel. (048) 366-81-44 
hospes@hospicjum.radom.pl, www.hospicjum.radom.pl 
PEKAO S.A. II o/Radom   07 1240 3259 1111 0000 3003 1539 

KRS 0000185356

1% Twojego podatku 

pomoże chorym i wesprze 

budowę 

Domu Hospicyjnego 

Ochrzczona została

Anna Pachniewska
W uroczystym 

dniu przyłączenie 
Ciebie

do dzieci Bożych 
przez sakrament 
Chrztu Świętego

życzenia wielu 
łask Bożych 

i radości życia 

1. Dziś w naszej parafii, rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. 
Serdecznie witamy w naszej wspólnocie – Ks. Artura Manelskiego SAC, 
który poprowadzi tegoroczne rekolekcje.
2. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński, dziś o 
godz. 1400 spotkanie w kancelarii parafialnej.
3. Od środy, 10 marca, rozpoczynają się Rekolekcje dla Młodzieży 
Gimnazjalnej i Szkół Średnich, rekolekcje poprowadzi Ks. Wojciech 
Świderski SAC z Ośrodka Powołań Księży Pallotynów ze Świętej Katarzyny.
4.W sobotę 13 marca - Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, 
chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza Święta, a po niej błogosławieństwo chorych 
Najświętszym Sakramentem.
5. W przyszłą niedzielę, 14 marca, o godz. 1045 zostanie odprawiona 
Msza Święta w intencji Księdza Zbigniewa Kołodzieja SAC z okazji 
Jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
6. Również w przyszłą niedzielę, 14 marca o godz. 1530 Msza Święta 
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej i ich rodziców.
7. Także w przyszłą niedzielę, 14 marca, o godz. 1800 zostanie odprawiona 
Masza Święta w intencji pielgrzymów oraz o szybką beatyfikację 
i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
8. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu, informuje, 
że w dniach od 8 do 12 marca br. odbędą się zapisy dzieci do oddziału 
przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011 w 
sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny 700 – 1500.


