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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 883
19/02/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
19 lutego 2012r. – NIEDZIELA
Imieniny: Arnolda, Konrada
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 43, 18-19.21-22.24b-25
PSALM 41, 2-3, 4-5.13-14
2 Kor 1, 18-22
EWANGELIA: Mk 2, 1-12 

20 lutego 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leona, Ludomira 
LITURGIA SŁOWA:
Jk 3, 13-18
PSALM 19, 8-9.10 i 15
EWANGELIA: Mk 9, 14-29

21 lutego 2012 r. – WTOREK
Św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła 
Imieniny: Eleonory, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Jk 4, 1-10
PSALM 55, 7-8.9-10.11 i 23 
EWANGELIA: Mk 9, 30-37

22 lutego 2012 r. – ŚRODA
Popielec
Imieniny: Małgorzaty, Marty
LITURGIA SŁOWA: 
Jl 2, 12-18
PSALM 51, 3-4.5-6a.2-13.14 i 17
2 Kor 5, 20-6,3
EWANGELIA: Mt 6, 1-6.16-18

23 lutego 2012 r. – CZWARTEK
Bł. Stefana Frelichowskiego, prezbitera i 
męczennika
Imieniny: Izabeli, Polikarpa
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 30, 15-20
PSALM 1, 1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Łk 9, 22-25

24 lutego 2012 r. – PIĄTEK
Imieniny: Macieja, Bogusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 58, 1-9
PSALM 51, 3-4.5-6.18-19
EWANGELIA: Mt 9, 14-15

25 lutego 2012 r. – SOBOTA
Imieniny: Wiktora, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
Iz 58, 9b-14
PSALM 86, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Łk 5, 27-32

E W A N G E L I A :  M k  2 ,  1  -  1 2  
Uzdrowienie paralityka

Myśl  św.  Wincentego  Pa l lo t t i ego

 „ Kto pragnie osiągnąć najwyższą dosko-
nałość, niech się nauczy robić dobrze znak  
krzyża. Kładąc prawą rękę na czole, niech 
mówi: „Sam z siebie nic nie mogę”; przenosząc 
ją na piersi: „ Z Bogiem mogę wszystko”; 
przechodząc z lewego do prawego ramienia: 
„Wszystko chcę czynić z miłości ku Bogu”; 
łącząc dłonie: „ Bogu chwała, mnie wzgarda”.”

„Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 
odpuszczania grzechów.”

Aby te słowa przekonały słuchających, Jezus uzdrawia 
paralityka. „Cóż jest łatwiej powiedzieć – stawia problem 
– odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też: wstań i chodź?” 
Jednego i drugiego może dokonać tylko Bóg. I czyni to na 
oczach tłumu. „Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga.” Dlaczego 
nie uznali Jezusa za Mesjasza? Byli świadkami cudu, słuchali 
nauk, ale „wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?” Jakże często dziś uważamy, że Jezus chce od nas rzeczy 
trudnych, wręcz niemożliwych dla nas do wykonania. Słuchamy 
i nie rozumiemy. Duchu Święty oświeć nasze umysły, aby mogły 
rozumieć mówiącego do nas w Ewangelii Jezusa. 

Adam Żak
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P O P I E L E C
   Nie posypuj głowy popiołem

Nie rozdzieraj szat
Nie wyniszczaj ciała
-  witaminy są potrzebne!
 
Przywdziawszy piękne stroje
We łzach płaczącej duszy
W popiele odrzuconych grzechów
Upadnij na kolana przed Panem.
On nie chce twojej upopielonej głowy
 Woli skruszoną duszę
 Która odrzuciwszy grzech

   Czysta odzieniem cnót
   W bliźnim widzi Boga.

Adam Żak

NADZIEJA
Nadzieja jest sprawdzianem
mojego życia.
Żyję.
Myślę.
Pokładam nadzieję,
że życie moje
ułoży się lepiej.

Myślę wciąż, 
snują się moje myśli.
Powstaje dążenie
ku lepszej przyszłości.
Będzie pokój, będzie 
mądrość ludzka.

Będziemy żyć dobrze 
i sprawiedliwie.
Nie zaznam krzywdy.
Wszyscy ludzie będą 
sprawiedliwi.

Dążymy przez całe 
swoje życie, aby
żyło nam się sprawiedliwie.
Ufamy Bogu naszemu
w niebie – na ziemi.

Wy, co sprawujecie władzę
pomóżcie nam na co dzień.
By nie było nędzy i poniżenia.

Bóg stworzył świat.
Obdarzył bogactwami
wszystkich ludzi.

Po co takie kontrasty
społeczne i nierówność.
Pochodzimy od jednego Boga.
Bogactwo dla wszystkich.

Miejmy nadzieję
i żyjmy na co dzień
coraz lepiej.

Jestem ja, jesteś ty.
Będzie nam dobrze,
a Bóg nas osądzi.

Stefan Suwała

NAJWAŻNIEJSZE JEST, 
BY BYĆ ZBAWIONYM

Dziś ostatnia niedziela zwykła (z mniejszej części Okresu Zwykłego; 
wrócimy do niego pod koniec maja). Niebawem wkroczymy w Wielki Post. 
Weźmiemy udział w celebracji Środy Popielcowej, która nas wprowadzi 
w czterdziestodniowy czas wypełnienia najważniejszych dobrych uczyn-
ków – postu, modlitwy i jałmużny. To czas cierpienia, męki, męczeństwa, 
adorowania boleści Jezusa.

 
Po raz kolejny usłyszymy słowa kapłana: „Pamiętaj, że prochem jesteś 

i w proch się obrócisz” oraz: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, które 
mają przypomnieć nam o kruchości życia i nieuchronnej naszej śmierci. 
Te słowa wzywają nas do ponownego zastanowienia się nad sensem 
życia, nad tym, co możemy ofiarować ukrzyżowanemu Chrystusowi i jak 
ma wyglądać nasz święty czas Wielkiego Postu.

Popielec skłania do czynienia refleksji nad wartością naszego życia, 
a szczególnie  naszego ciała, które jest materią, która jest i z czasem 
przemija, wypala się jak zapalona świeca. Ciało jest jakby pyłem na wietrze 
– mocniejszy podmuch i już go nie ma. Nie powinnyśmy przyzwyczajać się 
za bardzo do naszego ciała i za wszelką cenę dążyć do upiększania go. 

Najwięcej wysiłku należy włożyć w troskę o duszę. Jeśli ona jest wy-
pielęgnowana, czysta, przepełniona dobrocią, to cały człowiek staje się piękny. 
Troszcząc się o nią: dążymy do świętości, chcemy wzrastać w wierze, 
pragniemy żyć Bożymi przykazaniami, czerpać z mądrości Kościoła, żyć 
w łasce uświęconej i w miłości. To jest naszym przeznaczeniem – zbawić 
duszę, być zbawionym. Jezus dokonał naszego zbawienia na krzyżu. Nie 
pozwólmy, by ta Ofiara poszła w naszym przypadku niejako na marne.

Wielki Post, to czas łaski, by jeszcze bardziej poznawać Jezusa, który 
przez cierpienie i krzyż nas zbawia. Uczymy się od Pana, jak z wielką miłością 
nieść nasz życiowy krzyż.

aga

Nie rozdzieraj szat
Nie wyniszczaj ciała
-  witaminy są potrzebne!

Przywdziawszy piękne stroje
We łzach płaczącej duszy
W popiele odrzuconych grzechów
Upadnij na kolana przed Panem.
On nie chce twojej upopielonej głowy
 Woli skruszoną duszę
 Która odrzuciwszy grzech

   Nie posypuj głowy popiołem
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P R O G R A M 
R E K O L E K C J I 
D L A  D Z I E C I

Rekolekcje prowadzi ks. Mariusz Wierzba SAC

środa, 22 lutego

godz. 9.30        –   Msza święta dla dzieci z klas O, I, II, III 
        szkoły podstawowej nr 9
godz. 11.00      –   Msza święta dla dzieci z klas IV, V, VI 
        szkoły podstawowej nr 9
godz. 16.00      –   Msza święta dla dzieci wszystkich klas 
        szkoły podstawowej nr 23

czwartek, 23 lutego

godz. 9.00         –   nauka i spowiedź dla dzieci z klas O, I, II, III 
         szkoły podstawowej nr 9
godz. 11.00       –   nauka i spowiedź dla dzieci z klas IV, V, VI 
         szkoły podstawowej nr 9
godz. 16.00       –   nauka i spowiedź dla dzieci wszystkich klas 
         szkoły podstawowej nr 23

piątek, 24 lutego

godz. 9.00        –   Droga krzyżowa i Msza święta dla dzieci z klas O, I, II, III 
                  szkoły podstawowej nr 9
godz. 11.00      –   Droga krzyżowa i Msza święta dla dzieci z klas IV, V, VI 
                  szkoły podstawowej nr 9
godz. 16.00      –   Droga krzyżowa i Msza święta dla dzieci wszystkich klas 
                  szkoły podstawowej nr 23

Mamy 40 dni na nawrócenie. Wykorzystajmy ten 
czas. Ile to już razy straciliśmy tą fantastyczną okazję 
powrotu do Boga? W tym roku zbierzmy się w sobie 
i zróbmy coś ze swoim życiem.

- A co ja mam robić z życiem? Przecież wszystko jest   
   w porządku! 40 dni nic nie zmieni. 
- Zmieni. Tylko zechciej tego.

Pewnie mamy do Boga dużo żalów. Widzimy zło 
rozprzestrzeniające się po ziemi i nic nie robimy z tym. 
W liście do Boga napisać moglibyśmy tak, jak jest w 
piosence: „U mnie wszystko jak dawniej, tylko jeden 
samobójca więcej, tylko jedna znów rodzina rozbita,  
tylko życie pędzi coraz prędzej. Gdzieś obok rozbił się 
samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia.” A co zrobili-

śmy, aby nie było tego kolejnego samobójcy więcej? 
Wystarczyło być może porozmawiać, poświęcić swój 
czas. Jedna rodzina rozbita - oferowaliśmy im swoją 
pomoc, zanim było za późno? Zmieńmy nasze żale 
do Boga, na Nabożeństwa Gorzkich żali. 

Na 40 dni zamilknijmy. Przestańmy narzekać. 
Zacznijmy zatapiać się w rozważaniu drogi Jezusa na 
śmierć. Dziękujmy za to, co dał nam Pan! Dziękujmy, 
bo nie wiadomo, czy jutro będziemy jeszcze żywi. 
A co, jeśli w Wielkim Poście spotka nas śmierć? Bądź-
my przygotowani na każdy dzień tak, jakby to miał 
być nasz ostatni.

 Niech Wielki Post będzie początkiem naszej 
przemiany. Nie zmarnujmy szansy!

Bernard Pająk

4 0  D N I  S Z A N S Y
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do 
sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1700 na Nabożeństwo eucharystyczne.

3. W środę, 22 lutego, przypada Popielec – rozpoczynamy Wielki Post – czas nawrócenia, pokuty 
i powrotu do Boga. Msze święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 630, 800, 930 (z udziałem dzieci), 
1100 (z udziałem dzieci), 1600 (z udziałem dzieci), 1800 i 1900. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły –spożywamy jeden posiłek do syta. 
Taca zbierana tego dnia jest przeznaczona na ubogich.

4. W Środę Popielcową rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Zwracamy 
się z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, aby dopilnować, by w tym świętym czasie 
nie zabrakło waszych dzieci w kościele. Plan rekolekcji jest umieszczony w szkołach, gablotach 
parafialnych i w Gazetce parafialnej. W Środę Popielcową dzieci ze SP nr 9, z klas O – III, mają Mszę 
świętą o godz. 930, dzieci z klas IV –VI także ze SP nr 9, mają Mszę świętą o godz. 1100, a  dzieci 
wszystkich klas ze SP nr 23 przychodzą do kościoła na Mszę świętą o godz. 1600.

5. W piątek, 24 lutego, Droga krzyżowa: dla dorosłych o godz. 730 i 1730; dla młodzieży o godz. 1900 
w Kaplicy Świętej Rodziny, dla dzieci – według planu rekolekcyjnego.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 rozpocznie się w kancelarii parafialnej kurs przedmałżeński. 

7. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700.

ZAPROSZENIE
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”

zaprasza na 

Wieczór Chwały!

sobota, 25 lutego,
rozpoczęcie o godz. 1915,

zakończenie około północy. 

W planie Wieczoru: 

- Koronka do Miłosierdzia Bożego
- modlitwa uwielbienia 

- katecheza
- Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

- modlitwa wstawiennicza


