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„Idź precz, szatanie!”

I  N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

E WA N G E L I A :  Mt  4 ,  1  -  1 1

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Chrystusa, który z miłości ku nam 
chciał być poddany próbom i cierpieniom. Jest naszym pierwo-
wzorem umartwienia i zaparcia się siebie. Chrystus walczy 
i zwycięża. Wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby tam 
doświadczyć kuszenia, wskazuje nam drogę walki ze złem. Na taką 
walkę wezwany jest każdy chrześcijanin, a zwycięstwo odniesie, 
jeśli będzie posługiwał się bronią Chrystusa – pokutą i modlitwą. 
„Idź precz, szatanie!” Szatan to zło. Precz ma być odrzucane zło. 
Do żadnego człowieka nie powiedział Jezus „idź precz”. Ze złem 
nie wolno wchodzić w dialog. Szatan uderza w nas w to, co jest 
naszą mocą. Chce to zniszczyć, aby zapanować nad całością. 
Ta nasza moc jest darem Boga, naszym atutem w walce ze złem. 
Im większa jest nasza moc tym większa jest pokusa. Świadomość 
podlegania pokusom jest pierwszym warunkiem pokuty, czyli 
nawrócenia. „Wtedy opuścił Go diabeł, a zbliżyli się do Niego anio-
łowie.” Jezu! Bądź przy mnie blisko, kiedy doświadczam pokusy.

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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9/03/2014

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jezus wzywał do wiary i nawrócenia, 

w żaden jednak sposób nie zmuszał.”

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 14 MARCA

DLA DOROSŁYCH
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY 
O GODZ. 1900

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI
O GODZ. 1645

/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Starość jest to czas 

szczególnie nacechowany mądrością, 

którą zwykle przynoszą z sobą

 lata doświadczeń, jako że

 „czas jest znakomitym nauczycielem.””

szczególnie nacechowany mądrością,szczególnie nacechowany mądrością,
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PIERWSZY KONSYSTORZ PAPIEŻA FRANCISZKA
22 lutego odbył się konsystorz, podczas którego, 
Franciszek mianował pierwszych w swoim pontyfikacie 
kardynałów. Jest ich 19 z czego 16 jest elektorami 
(mają prawo udziału w konklawe). Wśród nich nie ma 
żadnego Polaka.

Tradycyjnie spekulacje nad nowymi nominacjami 
kardynalskimi trwały już od dawna. Lista nazwisk była 
długa, jednak nie do końca papież ją „powielił”. Franciszek 
dał do zrozumienia, że nominacja kardynalska nie będzie 
ofiarowana każdemu prymasowi, arcybiskupowi dużych 
diecezji, gdzie tradycyjnie od lat, biskup dostawał 
purpurę. Kardynałem będzie zostawał biskup, który 
wyróżnia się dobrocią, pracą i mądrością. 

Kilka nazwisk było pewnych, np. arcybiskupi z Kurii 
Rzymskiej, dwóch prefektów kongregacji, Sekretarz 
Stanu i Sekretarz Synodu Biskupów. Osoby pełniące 
te funkcje zwyczajowo zostają kardynałami i tej tradycji 
papież nie zmienił. 

Kardynałami zostali także arcybiskupi: Westminsteru 
w Wielkiej Brytanii, Quebeku w Kanadzie, Rio de Janeiro 

w Brazylii, Buenos Aires w Argentynie, Seulu w Korei, 
Santiago de Chile w Chile, Managui w Nikaragui oraz 
Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zaskoczeniem były nominacje arcybiskupów z  Burkina 
Faso, Haiti, Filipin i Włoch. Z Filipin i Włoch dlatego, 
że nominaci są z diecezji, gdzie wcześniej nie było lub 
minęło setki lat od kiedy biskup był tam kardynałem. 
Najmłodszym nominowanym kardynałem jest ten 
z Haiti – Chiby Langlois, ma 55 lat, a najstarszym – 
Loris Francesco Capovilla, ma ponad 98 lat! 

3 kardynałów ma ponad 80 lat. Nazwiska kardynałów 
nie elektorów, zawsze są zaskoczeniem podczas 
konsystorza, ponieważ papież może wybrać każdego 
kapłana na kardynała. Tym razem Franciszek dokonał 
westchnienia w stronę niedługo kanonizowanego 
papieża Jana XXIII, ponieważ mianował kardynałem 
jego osobistego sekretarza, wspomnianego 98 letniego 
Capovillę. Oprócz niego kardynałami zostali również 
84-letni Hiszpan i 81-letni biskup z Antyli, który będzie 
pierwszym pochodzącym z tego kraju. 

Bernard Pająk

Miłość nie szuka swego...

Północ. Wszyscy w domu już śpią. Tylko ona po cichu 
wchodzi do pokoju chłopców i po raz trzeci sprawdza, 
czy najmłodszy ma przy sobie ukochanego misia, 
a najstarszy odłożył przed zaśnięciem słuchawki. 
W drugim pokoju wyjmuje książki z rąk każdej z bliźnia-
czek. Przed wyjściem patrzy z czułością na swoje pociechy. 
Kiedyś pomyślała, że spróbuje zliczyć, ile razy w ciągu 
dnia słyszy od tej wesołej gromadki słowo: „Mamo”. 

…Mamo, co na obiad? Mamo, Piotrek mnie bije! Mamo, 
pomóż w matmie! Mamo, dasz przymierzyć nowe 
szpilki? …i najpiękniejsze: Mamo, bardzo Cię kocham!

To ostatnie zdanie rozbraja ją totalnie. I nie jest ważne, 
czy wypowiada je czteroletni Bartek, czy piętnastoletni 
Piotrek. Każde z dzieci ma miejsce w sercu. Przedziwne 
jednak, że wszystkie znajdują miejsce sobie właściwe 
– bo przecież nawet Anię i Magdę, mimo że kocha 
równie długo i mocno (w końcu to bliźniaczki), ale jakoś 

tak każdą inaczej. A Bartuś? - nie było z nim łatwo od 
samego początku. Tylu ludzi radziło, żeby się nie urodził. 
Czwarte dziecko, w dodatku chore. Nie wyobrażała 
sobie, że zniszczy to maleństwo. Kiedy okazało się, jak 
cała sytuacja wygląda, mąż spojrzał na nią pytająco 
i od razu wyczytał w oczach decyzję. A gdy otworzyli 
wieczorem Biblię, „przypadkowo” natrafili na słowa 
z Księgi Izajasza: Czyż może niewiasta zapomnieć o 
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? 
...Rozpłakała się wtedy. I zaznaczyła stronę z tym 
fragmentem zdjęciem otrzymanym na ostatnim USG. 
A po dwóch latach, kiedy na przekór wszystkiemu 
Bartuś zaczął stawiać pierwsze kroki, podkreśliła zdanie 
z Księgi Ozeasza: Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe 
ramiona ich brałem...

Trzecia w nocy. Madzia płacze. Dziesięciolatka też 
czasem śpi niespokojnie. 
- Już cicho, Skarbie…
- Mamuś, to ty? Śnił mi się straszny smok.
- Nie bój się, Pan Bóg cię obroni.
- Pan Bóg i ty, mamo…

ms

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 
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Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA

N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 
K R Ó LO W E J  A P O S T O ŁÓ W : 
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MAMO, POMÓŻ W MATMIE!

MODLITWA DZIECKA „Panie Boże, dziękuję Ci, że mnie pilnujesz.”
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Niedziela palmowa w Watykanie. 
Po bardzo meczącej dla Ojca Świętego Mszy świętej 
i procesji, Papież wraca do swoich apartamentów. 

Hiszpańska pielgrzymka młodzieży drze się 
wniebogłosy. Wołają Papieża. 

I faktycznie, okno zostaje otwarte, mikrofon wystawiony, 
Papież wychodzi, macha do nich i mówi:

- Idźcie już!
- Nie!

- Ależ idźcie już, bo będziecie zmęczeni.
- NIE!

- No więc pytam się was po raz trzeci: idziecie spać?
- NIE!

- Róbcie jak chcecie, ale ja idę,
- NIE!

- Ja idę, ja idę, choćbyście nie wiem jak krzyczeli, 
to ja idę. Ja muszę jutro rano chodzić na nogach, 

a nie na rzęsach. Do-bra-noc!

I znów - za tydzień, może dwa
Przepiękna wiosna nad Bożym światem zapanuje...
Już dzisiaj, 
choć za oknem rozpostarła się srebrzysto siwa, chłodna mgła,
lecz to rychłe nadejście wiosny 
zielono - złoto szmaragdowej
przecież wyraźnie się czuje!
Niebo, właśnie już marcowe,
wyżej nieco się podniosło,
A dzienna gwiazda - złote słońce
żółto-złociste swe powieki z radością,
przeczuciem szczęścia, nie zwlekając, szybko otworzyło
i z uśmiechem łagodnym, lecz zarazem radosnym
na marcowy świat spojrzało, myśląc:
„Trzeba wstawać, już pora - by obudzić Ziemię.
Wiosna idzie powoli, staje się tak miło,
Gdy przygrzeję nieco mocniej, 
wszystkie drzewa, krzewy, krzewiki
również się obudzą i stanie się na świecie, 
tym wiosennym już,
tak przyjemnie, tak dobrze, odrobinkę milej
Bo szmaragdowo - złota zieleń rozprzestrzeni się dokoła.”
O, już słychać świergot ptaków, które zza ciepłych mórz
do nas powróciły.
Tak. To wiosna, ta ukochana pora, już by się obudzić - woła!
Trzeba mieć radosną nadzieję, że świat stanie się piękny.
Nawet wiosenne burze z fioletowymi błyskawicami, 
groźnymi grzmotami,
budzącego się wiosną do życia świata nie przelękną.
A na niebiosach, po takiej burzy tęcza siedmiobarwna
zabłyśnie cudownymi kolorami.
I wybuchną świeżą zielenią i biało-różowymi kwiatami
odurzająco pachnącymi, ukochane me drzewa:
przysadziste grusze, 
pełne wdzięku jabłonie i naturalnie - czereśnie
i oczywiście tak ukochane przez ludzi, 
wysmukłe, piękne wiśnie!
Świat zabłyśnie radością trudną do wyrażenia!
Tak. Jak dobrze, że w naszej strefie klimatycznej,
Dobry, Ukochany Pan Bóg, pory roku regularnie zmienia.
Przez to świat nasz jest taki śliczny
I dzięki temu właśnie żyje się nam tak miło
i tak sympatycznie... Dzięki Ci, Dobry Ojcze, dzięki!
Kochamy cię, życie!

RADOSNE POCZUCIE 
ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ WIOSNY

Katarzyna Wilczyńska

opr.

PAPIEŻ HUMORU 
BŁ. JAN PAWEŁ II I RZĘSY

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

ZE SKARBCA 
ŚW. WINCENTEGO PALLLOTTIEGO...
JEZU, JAK DOBRZE, ŻE JESTEŚ… 

Myśl św. Wincentego Pallottiego: 
„W każdym strapieniu będę sobie przypominał, 
że Pan Jezus cierpliwie znosił daleko większe 
i dotkliwsze bóle i dolegliwości od tych, 
które my możemy znosić.”

Jezus – Najwyższe Dobro, a jednak nie rozumieli Go 
nawet najbliżsi. 

Wyśmiewany, opluwany, wyszydzony, 
z szat obnażony… 

I my, jakże często doświadczamy podobnych 
zachowań. Ludzie odzierają nas z godności, 
fałszywie oskarżają, nie akceptują naszej niepełno-
sprawności…

Cierpimy. Ból psychiczny daleko większy jest od 
fizycznego – bo najczęściej zadają  go ci, którym 
zaufaliśmy.  
ON?

Cierpiał i… PRZEBACZAŁ.

My?

Jakże trudno przebaczyć winowajcy swemu…

Jak trudno kochać Judasza czy Magdalenę…

Jezu, jak dobrze, że Jesteś, bo nie umielibyśmy 
KOCHAĆ… Jadwiga Kulik

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, 

któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.”
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DRODZY CZY TELNICY,  DRODZY PARAFIANIE!
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

9 marca 2014r. - NIEDZIELA
Św.Dominika Savio - patron ministrantów
Imieniny: Dominik, Katarzyna
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
PSALM 51, 3-4.5-6a.12-13.14 i 17
Rz 5, 12-19
EWANGELIA: Mt 4, 1-11

10 marca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aleksander, Cyprian
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 19, 1-2. 11-18
PSALM 19, 8-9.10 i 15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

11 marca 2014r. – WTOREK
Imieniny: Konstanty, Lutosław
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10-11
PSALM 34, 4-5.6-7.16-17.18-19
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

12 marca 2014r. – ŚRODA
Św. Alojzego Orione, prezbitera
Imieniny: Bernard, Grzegorz
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM: 51, 3-4.12-13.18-19
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

13 marca 2014r. – CZWARTEK
Św. Krystyny, męczennicy
Imieniny: Ernest, Krystyna
LITURGIA SŁOWA:
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14
PSALM 138, 1-2a.2bc-3.7c-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

14 marca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Leon, Michał
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 21-28
PSALM 130, 1-8
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

15 marca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Ludwik, Klemens
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 16-19
PSALM 119, 1-2.4-5.7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1400 rozpocznie się w kancelarii parafialnej 
kurs przedmałżeński.

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

3. Dziś o godz. 1800 Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.

4. Zapraszamy na Nowennę do św. Józefa, która będzie trwała od jutra 
do 18 marca, o godz. 1745. W niedzielę Nowenna zostanie odprawiona 
po Gorzkich żalach.

5. W czwartek, 13 marca, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, 
chorych i cierpiących. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza Święta. Tego dnia przypada I rocznica wyboru 
Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Pamiętajmy o nim 
w naszych modlitwach.

6. W piątek Droga krzyżowa: 
  dla dorosłych – o godz. 730 i 1730;   
  dla dzieci – o godz. 1645;
  dla młodzieży – o godz. 1900, w kaplicy Świętej Rodziny.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta 
dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.

8. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza na kurs 
dla małżeństw, które chcą doświadczyć na nowo jedności, w terminie 
28 - 30 marca, organizowany w naszej parafii. Więcej informacji na 
stronie internetowej radom.galilea.pl.

Sakrament chrztu świętego 
w lutym przyjęli:

Julia Jastrzębska
Igor Pawlak

Odeszli w lutym do Pana:

Wiesława Małgorzata Goguła /l. 53/
Krystyna Joanna Pawlak /l. 58/
Ludwik Otrębowski /l. 61/
Apolonia Krystyna Śliwińska /l. 65/
Witold Bernat /l. 67/
Mieczysława Zofia Dujka /l. 68/
Henryk Józef Wicik /l. 68/
Jerzy Rejmer /l. 73/
Marianna Szczepanik /l. 73/
Janina Jadwiga Czerska /l. 81/

Adam Kaca /l. 81/
Bronisława Gontarczyk /l. 87/

Teodora Sołtysiak /l. 88/
Zofia Pluszczyńska /l. 92/

Wanda Wróbel /l. 93/

Mieczysława Zofia Dujka /l. 68/

Janina Jadwiga Czerska /l. 81/

Bronisława Gontarczyk /l. 87/


