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01/04/2012

„Hosanna!
Błogosławiony Ten, 
który przychodzi 
w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca 
naszego Dawida, 
które przychodzi.
Hosanna wysokości!”

E WA N G E L I A : 
M k  1 4 ,  1  -  1 5 , 4 7  

„Cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze 
głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go!”

Przedziwna Liturgia Niedzieli Palmowej. Najpierw „rzesza 
bardzo wielka słała szaty swoje na drodze (…) obcinali 
gałązki z drzew i na drodze słali (…) z tyłu rzesza wołała: 
Hosanna Synowi Dawidowemu!” Triumfalny wjazd. W nie-
długim czasie „Hosanna” zmienia się w „Ukrzyżuj Go!” Te 
okrzyki wznosili ci sami ludzie. „Cóż więc złego uczynił?” 
Odpowiedzi na pytanie nie ma. Nasila się tylko wrzask tłu-
mu wydającego wyrok: „Ukrzyżuj Go!” „Ludu mój, ludu, có-
żem ci zawinił?” Jakże łatwo człowiek przechodzi od miłości do 
nienawiści. To przejście jest możliwe, jeżeli jest to miłość ego-
istyczna. Szaty i gałązki palmowe słane na drogę prowa-
dzą na Golgotę. Tam „dzielą między siebie moje szaty i los 
rzucają o moją suknię.” A Chrystus? „Staje się posłuszny aż 
do śmierci na krzyżu.” (Flp 2, 8) Czy moje „Hosanna” wypo-
wiadane ustami nie poprzedza „Ukrzyżuj Go!” świadczone 
czynami? Wieczny Boże „daj nam pojąć naukę płynącą z 
Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu” 
– słowa modlitwy dzisiejszej Mszy świętej.

Adam Żak
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Ś W I Ę T E  T R I D U U M  P A S C H A L N E
WIELKI CZWARTEK

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ - GODZ. 1800

ADORACJA - DO GODZ. 2000

WIELKI PIĄTEK
ADORACJA - OD GODZ. 700 ORAZ DO GODZ. 2300

DROGA KRZYŻOWA I NOWENNA DO MIŁOSIER-
DZIA BOŻEGO - GODZ. 1715

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - GODZ. 1800

GORZKIE ŻALE - GODZ. 2200

WIELKA SOBOTA
ADORACJA - OD GODZ. 700

ŚWIĘCENIE POKARMÓW - W GODZ. 900 - 1600

WIELKANOC
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

 SOBOTA, GODZ. 1800

PROCESJA REZUREKCYJNA 
I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA - GODZ. 600

POZOSTAŁE MSZE ŚWIĘTE – JAK W NIEDZIELĘ 
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ŻYCZENIA
Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Tego dnia, bardziej niż każdego 

innego dnia roku, mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele zawdzięczamy kapłanom. 
„Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana.
Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan.
Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan.
Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni 
we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, ciągle kapłan.
A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju?    
I tu kapłan.
Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez 

spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana.”  (św. Jan Maria Vianney)
Drodzy Kapłani! 

Dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wezwał Was do pójścia za Nim. Dziękujemy za 
Waszą pracę w naszej parafii. Dzięki Wam, my możemy przybliżać się do Chrystusa. 

Za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty 
i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy! 
Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony 

czas. Chcemy Was zapewnić, że każdego z Was codziennie otaczamy swoją modlitwą, a w Wielki Czwartek – 
w dniu Waszego święta – czynimy to w sposób szczególny.
Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których 

potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. 
Życzymy: zdrowia, radości, życzliwych ludzi na drodze Waszego życia! Przede wszystkim życzymy, abyście 

wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość! 

Stało się to w sobotę, 24 marca. 
O godz. 17.35. Nasz Stwórca uznał, 
że Edward Materski, któremu dał 
łaskę bycia biskupem, wypełnił to, 
co na ziemi mu polecił. O 17.35 zabrał 
nam naszego kochanego Biskupa. 
Nie płaczmy. Módlmy się za niego. 

Ksiądz Biskup zawsze był daleki 
od oceniania innych. Bronił tych, 
którzy sami bronić się nie mogli. 
Jego wspomnienia, opowiadania, 
były przepełnione miłością do drugiej 

osoby. Był pokornym człowiekiem. 
W swoim testamencie napisał, że 
chce być pochowany na cmentarzu 
przy ul. Limanowskiego. Nie zwy-
czajowo w katedrze, co przysługuje 
biskupom diecezjalnym. 

Pamiętam moje spotkania z 
Księdzem Biskupem. Przyjmował 
prostych ludzi bez ceremoniału. 
Stawał do rozmowy jak równy z 
równym. Wysłuchiwał wszystkie-
go i zawsze miał dobre słowo dla 

drugiej osoby. Kiedy opuszczałem 
Jego mieszkanie dawał mi do uca-
łowania relikwie błogosławione-
go księdza pallotyna Józefa Stan-
ka. Codziennie się modlił za jego 
wstawiennictwem. Znał go. To w 
sutannie Księdza Biskupa Edwarda 
powieszono błogosławionego 
księdza Stanka. 

Na dzień pogrzebu Pan Prezydent 
w naszym mieście ogłosił żałobę. 
Ksiądz Biskup był przecież honoro-
wym obywatelem naszego miasta. 
Ulice wokół katedry zostały za-
mknięte. Miasto na chwilę zamilkło. 
Wielki hołd należy się naszemu 
pierwszemu pasterzowi.

Dzień po jego śmierci diecezja 
świętowała 20 urodziny. Piękna 
rocznica, ale nie tak radosna jakby 
mogła być.

18 marca przy szpitalnym łóżku 
Księdza Biskupa Edwarda, Ksiądz 
Biskup Henryk Tomasik celebrował 
Eucharystię.  Biskup Edward po-
wiedział siostrze zakonnej, że pra-
gnie przyjąć Pana Jezusa. 

spo
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Pierwszy Biskup Radomski, 
Ksiądz Biskup Senior Edward Ma-
terski, zmarł w sobotę, 24 marca 
2012 r. o godzinie 17.35. 

Ksiądz Biskup urodził się 6 stycz-
nia 1923 roku w Wilnie. Brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w kate-
drze kieleckiej 20 kwietnia 1947 r. 
z rąk Biskupa Czesława Kaczmar-
ka. Następnie posługiwał jako wi-
kariusz w Chmielniku, a po usunię-
ciu go w 1951 roku przez władze 
komunistyczne z funkcji prefekta, 
był wikariuszem w parafii św. Woj-
ciecha w Kielcach, a następnie w 
Kurzelowie. Tytuł doktora teologii 
uzyskał w 1955 roku na Wydziale 
Teologicznym Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie. Wykładał 
katechetykę w Seminarium kie-
leckim i na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. 30 października 
1968 roku Ojciec Święty Paweł VI 
mianował go biskupem pomoc-
niczym w Kielcach. Święcenia bi-
skupie przyjął  22 grudnia 1968 
roku w kieleckiej katedrze z rąk 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego 
zawołaniem biskupim były słowa 
„Veni, Domine Jesu” –  „Przyjdź, 
Panie Jezu”. W 1977 roku uczest-
niczył w V sesji Synodu Biskupów 
poświęconej katechizacji. 28 mar-
ca 1981 roku Jan Paweł II miano-
wał go biskupem sandomierskim. 
Ingres do katedry w Sandomierzu 
odbył się 11 kwietnia 1981 roku, a 
następnego dnia przed kościołem 
pw. Opieki NMP spotkał się z wier-
nymi Radomia. Na jego prośbę Jan 
Paweł II dokonał zmiany nazwy 
diecezji sandomierskiej na sando-
miersko-radomską, a kościół Ma-
riacki w Radomiu ogłosił konkate-

drą. Lata jego pasterskiej posługi 
charakteryzowały się powstaniem 
wielu nowych parafii. Wśród nich,
w Skarżysku-Kamiennej powstało 
sanktuarium – wierna kopia wi-
leńskiej Ostrej Bramy. Rozbudził 
w Radomiu kult św. Kazimierza. 
Dzięki jego staraniom, w 1983 
roku św. Kazimierz został ogłoszo-
ny patronem miasta, w roku na-
stępnym Radom stał się jednym z 
centrów jubileuszu śmierci św. Ka-
zimierza. W 1989 roku sprowadzo-
no tu relikwie Świętego. W 1987 
roku zorganizował II Diecezjalny 
Kongres Eucharystyczny. Wielkim 
dziełem Księdza Biskupa było wy-
budowanie w Radomiu gmachu 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego. W dniu 4 czerwca 1991 
roku przyjmował w Radomiu Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł 
II mianował go 25 marca 1992 
roku pierwszym biskupem nowo 
powstałej diecezji radomskiej. W 
latach 1996-1997 Ksiądz Biskup 
przeprowadził I Synod Diecezji 
Radomskiej. Utworzył Radomski 
Instytut Teologiczny, Diecezjalne 
Kolegium Teologiczne i Diece-
zjalne Studium Organistowskie. 
Bliska mu była działalność chary-
tatywna. Powołał do istnienia die-
cezjalne radio i tygodnik „Ave”, jak 
też drukarnię diecezjalną. Zatrosz-
czył się o to, by diecezja cieszyła 
się pięcioma błogosławionymi 
kapłanami z grona 108 męczenni-
ków z czasów II wojny światowej. 
Ksiądz Biskup przeprowadził na 
etapie diecezjalnym proces be-
atyfikacyjny Sługi Bożego Księdza
Biskupa Piotra Gołębiowskiego. W 
latach jego pasterzowania odbyła 
się koronacja obrazu Matki Bo-

żej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku. 
Przygotowana została także koro-
nacja obrazu Matki Bożej Wycho-
wawczyni w Czarnej. Przewodził 
lub uczestniczył w pracach kilku 
komisji w ramach Konferencji Epi-
skopatu Polski. Był autorem kate-
chizmów i wielu pomocy kateche-
tycznych. Bardzo troszczył się o 
formację katechetów. W doniosły 
sposób przyczynił się do powrotu 
nauki religii do polskich szkół. W 
latach 1990-2001 katechizował w 
V Liceum Ogólnokształcącym im. 
Romualda Traugutta w Radomiu. 
Był Honorowym Obywatelem 
Radomia, Skarżyska-Kamiennej 
i Chmielnika. 28 czerwca 1999 
roku przeszedł na emeryturę. W 
miarę swoich sił, czynnie, ofiarnie
i chętnie uczestniczył w życiu Die-
cezji, wspierając kolejnych Bisku-
pów Radomskich. Przez ostatni 
miesiąc zmarły Pasterz przeżywał 
swoją Drogę krzyżową w radom-
skim szpitalu. 

Pragniemy z całego serca po-
dziękować wszystkim, którzy w 
różny sposób wspierali Księdza 
Biskupa w pracy duszpasterskiej 
oraz w chorobie. Składamy wy-
razy szacunku i wdzięczności ra-
domskiej Służbie Zdrowia. Bardzo 
dziękujemy za modlitewne towa-
rzyszenie Księdzu Biskupowi w 
trudnych chwilach cierpienia.

Uroczystości pogrzebowe 
Księdza Biskupa Edwarda Ma-
terskiego odbyły się w środę, 28 
marca i w czwartek, 29 marca 
2012 roku. „Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać, Panie…”

     
 � Henryk Tomasik

     
 � Adam Odzimek

    
� Stefan Siczek

S Ł O W O  K S I Ę Ż Y  B I S K U P Ó W

Było to niemożliwe, ponieważ 
Ksiądz Biskup nie mógł przyjmo-
wać żadnych posiłków. Ksiądz Bi-
skup nie ustawał w naleganiach. 
Nie mógł już mówić, ale siostra ro-
zumiała, co chciał powiedzieć. Nie 

można odmówić Jezusa komuś, 
kto o Niego prosi. Również i Księdzu 
Biskupowi nie odmówiono. Przyjął 
małą część Hostii. Siostra zakonna 
powiedziała, że nigdy wcześniej 
nie widziała tak szczęśliwej twa-

rzy Biskupa. Jego ostatnia Komunia 
święta stała się faktem. Był już spokojny i 
oczekiwał przejścia do życia wiecznego.

Zgasł 24 marca. Zgasł, ale żyje w na-
szych sercach. Teraz Ksiądz Biskup Edward 
Materski będzie wypraszał nam łaski u sa-
mego Boga.   

Bernard Pająk



4 | Moja Parafia druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

MOJA PARAFIA. Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com 
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak, 
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dzisiaj podczas 
każdej Mszy świętej – poświęcenie palm.

2. Przed kościołem młodzież sprzedaje palmy. Dochód 
ze sprzedaży palm jest przeznaczony na dofinan-
sowanie wakacyjnych rekolekcji oazowych dzieci 
i młodzieży z naszej parafii.

3. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700. 

Taca zbierana w czasie tego nabożeństwa przezna-
czona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.

5. Pouczenia przed chrztami dla rodziców i chrzestnych 
dzieci, które podczas Świąt Wielkanocnych przyjmą 
sakrament chrztu świętego odbędą się:

• z 8 kwietnia, godz. 1130 – w Wielki Poniedziałek, 
2 kwietnia,

• z 8 kwietnia, godz. 1300 – w Wielki Wtorek, 
     3 kwietnia,
• z 9 kwietnia, godz. 1300 – w Wielką Środę, 
       4 kwietnia.
       Wszystkie pouczenia będą w kancelarii parafialnej 

o godz. 1840.
6. Okazja do spowiedzi od Wielkiego Poniedziałku 

do Wielkiej Środy włącznie w czasie porannych 
Mszy świętych oraz wieczorem od godz. 1700. 

7. Próba sypania kwiatów podczas Procesji rezu-
rekcyjnej, odbędzie się 3 kwietnia tj. w Wielki 
Wtorek o godz. 1700. Zbiórka przed kościołem. Do 
sypania kwiatów serdecznie zapraszamy wszystkie 
dziewczynki.

8. 5 kwietnia rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne, 
tj. Wieki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i 
Wielką Niedzielę. Jak wiemy, są to najważniejsze 
dni roku kościelnego. W Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i w sobotę Liturgia będzie sprawowana 
tylko wieczorem o godz. 1800.

9. Próby Liturgicznej Służby Ołtarza odbędą się w Wielki 
Czwartek, Piątek i Sobotę o godz. 1000 w zakrystii. 
Obecność ministrantów i lektorów - obowiązkowa.

10. W Wielki Czwartek:
• Msza Święta Krzyżma w katedrze radomskiej 

o godz. 1000.
• Msza Święta dla dzieci o godz. 1600, podczas której 

kandydaci na ministrantów i lektorów, zostaną 
przyjęci do Liturgicznej Służby Ołtarza.

• O godz. 1800 zostanie odprawiona Msza Święta 
Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy świętej, przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia 

(ciemnicy) i Adoracja do godz. 2000. Wznowienie 
adoracji w Wielki Piątek od godz. 700.

• W Wielki Czwartek przypada I czwartek miesiąca. 
Pamiętajmy w modlitwach o powołaniach kapłańskich 
i zakonnych.

11. W Wielki Piątek:
• O godz. 1715, Droga Krzyżowa oraz rozpoczęcie 

Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
• O godz. 1800, Liturgia Męki Pańskiej. Na zakończenie 

Liturgii, przeniesienie Najświętszego Sakramentu 
do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pań-
skim do godz. 2300. Gorzkie Żale w Wielki Piątek o 
godz. 2200. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły 
– czyli jeden posiłek do syta.

• W Wielki Piątek przypada I piątek miesiąca. Warunki 
I piątku spełniają ci, którzy w tym dniu przyjmą 
Komunię świętą wynagradzającą Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. Ze spowiedzi można skorzy-
stać wcześniej. Dziecięce książeczki „pierwszych 
piątków” podpiszą katecheci.

12.  Wielka Sobota:
• Wznowienie Adoracji przy Grobie Pańskim o 

godz. 700.
• Święcenie pokarmów na stół wielkanocny, od 

godz. 900 do godz. 1600 przed wejściem do Kaplicy 
Świętej Rodziny.

• Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
• Rozpoczęcie Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 1800 

przed kościołem. Na Liturgię przynosimy, zabez-
pieczone przed rozlewaniem się wosku, świece. Po 
Liturgii Wigilii Paschalnej Adoracji przy Grobie Pań-
skim nie będzie.

• W Wielką Sobotę przypada I sobota miesiąca. 
Wszystkie warunki wynagrodzenia Niepokalanemu 
Sercu NMP, należy spełnić prywatnie.

13.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
• O godz. 600 procesja rezurekcyjna wokół  
      kościoła.
• Nie będzie nabożeństwa o godz. 1700.
• Nowenna do Miłosierdzia Bożego po Mszy 
      świętej wieczornej.
14. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

„Magnificat” zaprasza  na pielgrzymkę autokarową 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Krakowa - 
Łagiewnik. Wyjazd w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 
15 kwietnia o godz. 4:30. Koszt 45zł. Zapisy po 
każdej Mszy świętej w zakrystii.

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E


