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Pozostać samemu, to nie wydać plonu. Aby wydać plon 
trzeba obumrzeć, pozbyć się swojego „ja”. Należy dostrzec
różnicę znaczeniową słowa obumrzeć i umrzeć. To nie 
to samo. Mamy umrzeć dla grzechu. Dla osiągnięcia 
zbawienia mamy obumrzeć. „Ten, kto kocha swoje życie,
traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym 
świecie, zachowa je na życie wieczne”. Obumrzeć, to
właśnie nie przeceniać swojego życia. Jesteśmy na tym 
świecie niczym ziarno pszenicy. Aby osiągnąć życie 
wieczne, plon naszego obumarcia, musimy być „wrzuceni
w ziemię”, żyć na tym świecie. Obfity plon przynosi zawsze
prawdziwa miłość. Aby ten plon wydać, musimy wzrastać 
duchowo. Panie, chcę być Twoim sługą, bo tam gdzie 
Ty jesteś, tam będę i ja. Dodaj mi siły, abym obumierając 
nie zawrócił w połowie drogi.

E WA N G E L I A :  J  1 2 ,  2 0 - 3 3

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię 
nie obumrze, pozostanie tam samo”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„W Bogu nie ma przemiany ani cienia zmienności”.

V  N I E D Z I E L A  W I E L K I E G O  P O S T U

Nr: 1045
22/03/2015

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Śmierć weszła na świat na skutek grzechu, „przez zawiść diabła” 
i dlatego jawi się jako mroczny aspekt naszej ludzkiej kondycji 

i stąd budzi nieunikniony smutek i lęk. 
Dlatego również, reakcją człowieka w jej obliczu, jest bunt”.
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MAŁA JEROZOLIMA I BOŻOGROBCY
Przy głównej drodze z Krakowa do Kielc, w lekko 
pofałdowanej krainie pól i lasów, leży Miechów, 
12-tysięczne miasteczko, zwane potocznie 
„Polską Jerozolimą”. 

W środkowej części miasteczka znajduje się kościół 
i klasztor wraz z towarzyszącymi budynkami, które 
stanowią zabytkowy zespół klasy międzynarodowej, 
łączący w sobie elementy sztuki romańskiej, gotyckiej,
renesansowej i barokowej. 

Początki Sanktuarium sięgają roku 1156, kiedy to powrócił
z wyprawy do Ziemi Świętej małopolski możnowładca
i kasztelan krakowski Klemens Jaksa z Miechowa. Ufun-
dował on w rodzinnym Miechowie kaplicę św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, do której sprowadził z Jerozolimy 
księży bożogrobców, czyli członków Zakonu Kanoników
Regularnych Stróżów Świętego Grobu. Zakonnicy szybko
wybudowali klasztor i kościół, poświęcony już w 1170 r. 

W przylegającym do kościoła budynku klasztornym 
na dziedzińcu wewnętrznym, znajduje się kaplica Grobu
Chrystusa – nieodłączny element wszystkich świątyń 
wznoszonych przez bożogrobców. W jej zachodnią 
ścianę wmurowano kamień przywieziony z Grobu 
Chrystusa w Jerozolimie. 

Przez klasztorne krużganki jest dojście do kaplicy Bożego
Grobu. Ciasne drzwi, a za nimi panuje wielka cisza. 
Pochodzący z XVI wieku Boży Grób wykonany jest 
z kamienia. Jego górna część przypomina drewnianą 
nastawę ołtarzową. Kaplica przykryta jest kopułą 
z odkrytymi niedawno renesansowymi malowidłami.
Z prawej strony widać za szkłem naturalnych rozmiarów
kopię Całunu Turyńskiego. Z gotyckiej kruchty wcho-
dzimy do środka, ogarnia nas niewyobrażalna parada
figur, ołtarzy, złoceń. Trzydziestu dwóch świętych,
a wszyscy naturalnej wielkości. W ołtarzu głównym 
triumfuje Chrystus Zmartwychwstały, a u Jego stóp 
ciągle trwają zamknięte wrota Pustego Grobu, gdzie 
w Wielki Piątek na kwadratową niszę zdobioną 
polichromią wsuwa się figurę zmarłego Syna Bożego.

Kościół w Miechowie, 10 kwietnia 1996 roku, do rangi 
Bazyliki Mniejszej podniósł św. Jan Paweł II. To niezwykłe
miejsce przemawia do nas przeszłością i wielkością 
minionych pokoleń pielgrzymów, wśród których byli 
nie tylko ludzie skromni, ale też królowie, biskupi i pro-
fesorowie. Warto przybyć do Bazyliki Grobu Bożego 
w Miechowie i poczuć moc, nasycić się atmosferą 
Sanktuarium i pomodlić w ciszy, w murach, które są 
świadkami próśb i nadziei ludzkich od prawie 850 lat.

Najświętsza Mateńka Boża
Tragiczny swój dzień przeżywa
Stoi tu, na Golgocie
Pod Krzyżem strasznym, ogromnym
I patrząc na Mękę Syna
Umiera w boleściach wielkich
Umiera razem z Nim... Ledwie się trzyma na nogach
Sama już ledwie żywa.
Na Krzyżu - Jej Syn Najmilszy
Bestialsko zamordowany
Przed chwilą wyzionął ducha
I martwe, biedne Ciało bezwładnie zwisa z Krzyża
Zaś Święta Matuchna Boża gładzi skrwawione Stopy
Całuje przebite Ręce
A Serce Jej mieczem przekłute
w straszliwej płacze udręce...
I mimo tego, że Umarł,
To Matka Jego słucha, uparcie nasłuchuje
W tej mrocznej ciszy upiornej
Czy bije Serduszko Syna...
Kiedy umierał na Krzyżu
Mateńka Boża zbolała, chciała Go wziąć na Swe Ręce
Do Serca Matki przytulić, zaśpiewać do snu kołysankę
Niestety, Chrystus już umarł...
W popłochu rozbiegł się tłum;
A zewsząd słychać było jedynie złowrogi wichury szum
I głośny łoskot piorunów
Uczeń Jan przytulił Miriam, współczując objął Ją,
Chciał coś powiedzieć, lecz nie mógł
Walcząc uparcie ze łzą...
A gdy już Ciało Najświętsze
do Grobu ze czcią złożono
Serdecznie rzekł do Niej:
„Chodź, Matuś, Pójdziemy teraz do domu,
Widzisz - już wszyscy odeszli,
Pusto tu, cicho i strasznie...
Ja wiem, jest nam ogromnie smutno
Chodź, położysz się; może zaśniesz?...”
A Miriam, bezwiednie słuchając,
z twarzą, zalaną łzami
z Sercem przeczystym, dobrym
Wzniosła do Nieba swe oczy
I rzekła: „Bądź Wola Twoja”.
Oddałeś Swe Życie za ludzi,
którzy Cię obrażają grzechami tak strasznymi
Pragnąłeś więc ich odkupić,
Dlatego zgodziłeś się umrzeć
Bestialską śmiercią Krzyżową,
Aby zmazać ich winy
Syneczku mój Jedyny, Syneczku Drogi, Kochany!
Od dnia Twej Bolesnej Męki
Ludzkość czcić będzie na wieki
„Twą Przenajświętszą Krew
i Święte, Bolesne Rany...”

MATKA 
NAJŚWIĘTSZA BOLESNA 
POD KRZYŻEM SYNA

Katarzyna Wilczyńska

8 grudnia roku 1995 z inicjatywy władz generalnych 
Zakonu mianowano J.E. Księdza Kardynała Józefa Glempa
Wielkim Przeorem i tym samym formalnie utworzono
Zwierzchnictwo Bożogrobców w Polsce. Obecnie są 
oni stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie 
związanych ślubami zakonnymi. Są obecni w 40 krajach.
Także w naszej parafii św. Józefa, szczególnie podczas
celebracji Triduum Paschalnego, możemy zauważyć 
ich wyjątkową obecność. opr. Bartłomiej Paduch
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25 marca w naszej parafii dokona się
dzieło ogromnej wagi. Nastąpi 
współpraca Pana Boga z ludźmi 
w dziele stwórczym. Duchowa 
Adopcja. Jest to naprawdę cud, 
że stajemy w obronie życia niena-
rodzonych, a zagrożonych dzieci. 
Modlitwa, którą odmawiać będziemy
przez dziewięć miesięcy, jest 
modlitwą wypraszającą ochronę 
ludzkiego życia. Jest to króciutka 
codzienna modlitwa (będzie rozdana
wszystkim chętnym) do Pana Jezusa
o przemianę serc rodziców zagro-
żonego dziecka, połączona z jedną
tajemnicą różańca świętego 
(1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu). 

Jest to naprawdę bardzo ważna 
sprawa. Pan Bóg chce, aby każdy 
człowiek, którego stworzył, wykonał
zadania, które On dla niego przezna-
czył. Życie człowieka jest podzielone
na trzy okresy. Pierwszy etap – to 
życie człowieka przed narodzeniem.
Drugim etapem jest życie na tej ziemi
już po urodzeniu. Trzecim etapem
jest już życie wieczne. Każdy z tych
etapów ma swój początek, jeden 
etap następuje po drugim i w ten 
sposób życie człowieka nie ma 
swojego końca. Jeżeli zostanie 
przerwane życie człowieka w łonie 
matki, nie ma drugiego etapu życia

– tego na ziemi po urodzeniu. 
Gdy my żyjemy, i jesteśmy tu na 
ziemi, mamy możliwość uczynić 
wiele dobra ratując od śmierci 
niewinne i bezbronne dziecko. 
Wtedy trzeci etap naszego życia 
będzie jeszcze szczęśliwszy – etap, 
który nigdy się nie skończy. 

Obrona życia dziecka jest bardzo 
potrzebna i bardzo ważna. Każdy, 
kto podejmuje Duchową Adopcję
powinien mieć świadomość, że 
swoją modlitwą ogarnia inne życie,
życie zagrożonego dziecka, któremu
nie pozwala się przyjść na świat. 

Wiara bez uczynków jest martwa. 
Co z tego wynika, gdy powiemy, że 
wierzymy, a niczego dobrego nie 
uczynimy? Dlatego i my możemy 
stanąć na straży ludzkiego życia 
i możemy Panu Bogu, na Jego „dar 
życia” odpowiedzieć „tak”, i będziemy 
czynić jednocześnie dziękczynienie
za dar naszego własnego życia. 

Wypowiadając to „tak” w obronie 
życia, być może, wypełnimy nie-
spełniony dotychczas do końca akt
zadośćuczynienia za własny grzech,
a także za grzechy popełnione 
w naszych rodzinach. 

Duchowa Adopcja jest sprawą 
ogromnej wagi. „Kładę przed Tobą 
życie i śmierć” – co wybierasz? 

Możesz zastanowić się przez chwilę,
a jeśli serce Twoje drgnęło na 
jakiekolwiek słowo, jest to na pewno
zamysł Boży, żeby się nie bać, aby 
podjąć to Dzieło! Bo jeśli Pan Bóg 
daje natchnienie, daje również siłę 
i możliwości do jego wypełnienia. 

Ocal życie bezbronnego dzieciątka!
Jak cudowna jest świadomość, 
że możemy się do tego przyczynić
podejmując właśnie Duchową 
Adopcję. Nad nieznanym, a wybranym
przez Boga dzieckiem, otworzymy 
ochronny parasol modlitwy, postu 
i ofiary, i przez 9 miesięcy modlić się
będziemy o uratowanie go od śmierci.
Nie znamy jego imienia. Nie wiemy,
czy jest ono biało, czarno, żółto, 
czy czerwonoskóre. Nie wiemy, 
czy gdy stanie się już dorosłym 
człowiekiem, będzie wielkim mężem
stanu, uczonym, myślicielem, du-
chownym, może wielkim świętym...
A może przeciętnym dobrym 
człowiekiem. Bóg sam to dziecko 
wybiera i tylko On jeden wie, kim 
ono naprawdę będzie. A my...
może kiedyś spotkamy się w Niebie
z ocalonym przez nas Wybrańcem 
Bożym i będziemy bardzo z tego 
powodu szczęśliwi... Jak piękne 
będzie wtedy to Niebo!!! 

Tą refleksją chciałabym jeszcze raz 
zachęcić Was do tego cudownego 
Dzieła, które niesie pomoc 
nienarodzonemu dziecku.

OCAL ŻYCIE DZIECKA

Ewa

B A R D Z O  P R O S I M Y  O  O F I A R Ę  N A  G A Z E T K Ę . 
S Y M B O L I C Z N A  Z ŁOTÓ W K A ,  C Z Y  5 0  G R O S Z Y, 

T O  R A C Z E J  N I E  M A J ĄT E K , 
A DLA NASZE J GAZETKI ,  TO BYĆ ALBO NIE BYĆ.
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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 : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA

DOBRE PRZEDSZKOLE

Przedszkole „Domek św. Antoniego”, 
Radom, ul. Staromiejska 9,   tel. 48 362 17 22, 
www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu

Drodzy rodzice dzieci w wieku 2,5 – 4 lat!
Jeśli pragniecie wychowywać dziecko w duchu wartości

 katolickich, jeśli chcecie, by było ono nauczane 
w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa pod okiem 
profesjonalnej kadry, w tradycyjnej atmosferze zgodnej 
z wartościami chrześcijańskiej rodziny, to zapraszamy do

 „Domku św. Antoniego” 
– przedszkola prowadzonego  przez siostry niepokalanki.

Redakcja

„Oratorium „Pasja Jezusa Chrystusa” 
wg objawień błogosławionej Katarzyny 

Emmerich” – dwie płyty opisujące 
w szczegółowy sposób

poprzez narrację, orkiestrację i chór 
ostatnie godziny życia Jezusa – do nabycia 
w cenie 40 zł w naszej parafialnej księgarni. 

Redakcja

DOBRA PŁYTA 
NA ŚWIĘTA
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22 marca 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Katarzyny, Oktawiana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 31, 31-34
PSALM 51, 3-4. 12-13. 14-15
Hbr 5, 7-9
EWANGELIA: J 12, 20-33

23 marca 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Feliksa, Zbysława
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41-62
PSALM 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: J 8, 1-11

24 marca 2015r. – WTOREK
Imieniny: Marka, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4-9
PSALM 102, 2-3. 16-18. 19-21
EWANGELIA: J 8, 21-30

25 marca 2015r. – ŚRODA
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Marii, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 11
Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

26 marca 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Teodora, Larysy
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 3-9
PSALM 105, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: J 8, 51-59

27 marca 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Lidii, Jana, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10-13
PSALM 18, 2a-3. 4-6a. 7
EWANGELIA: J 10, 31-42

28 marca 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Anieli, Joanny, Sykstusa
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 21-28
PSALM Jr 31, 10. 11-12ab. 13
EWANGELIA: J 11, 45-57

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj i w przyszłą niedzielę młodzież przed kościołem sprzedaje palmy. 
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych
rekolekcji oazowych dzieci i młodzieży z naszej parafii. Hospicjum 
Królowej Apostołów rozprowadza ozdoby wielkanocne.

2. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza święta „trydencka”.

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1715. Ofiary zbierane 
do puszek po Nabożeństwie przeznaczone są na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

4. Od jutra w kancelarii parafialnej można zgłaszać dzieci, które w Święta
Wielkanocne przyjmą sakrament chrztu świętego. Wymagane dokumenty
to akt urodzenia dziecka z USC oraz zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, 
z parafii ich zamieszkania, że mogą pełnić posługę chrzestnego.

5. W środę, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Msza święta z obrzędem podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego
zostanie odprawiona o godz. 1800.

6. W piątek, 27 marca, po Mszach świętych porannych udamy się do chorych. 
Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej.

7. W piątek Droga krzyżowa: dla dorosłych – o godz. 730 i 1720; dla młodzieży
– o godz. 1830 – ulicami naszego osiedla (rozpoczęcie przed kaplicą 
Świętej Rodziny); dla dzieci – o godz. 1645.

8. Również w piątek, o godz. 1900, w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się 
modlitwa uwielbienia Krzyża Chrystusowego Wspólnot dla Intronizacji NSPJ
z naszej diecezji, czcicieli Serca Pana Jezusa i wszystkich chętnych. 
W programie konferencja: „Krzyż Jezusa i mój krzyż”, Adoracja Krzyża, 
śpiew uwielbienia i Apel Jasnogórski.

9. W sobotę, 28 marca, o godz. 1500 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie 
odprawiona Msza święta dla dzieci i młodzieży z oazy. Po Mszy świętej 
odbędzie się spotkanie w salce.

10. Za tydzień Niedziela Palmowa. Mszę świętą o godz. 1145 rozpoczniemy
przed kościołem poświęceniem palm. Msza święta o godz. 1300 rozpocznie
się na tyłach kościoła, przy Świetlicy Caritas, także poświęceniem palm, 
a następnie wyruszymy w procesji do świątyni. 

11. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” zaprasza na weekend
dla mężczyzn zatytułowany: „Prawdziwy mężczyzna, to ten, który walczy”.
Kurs odbędzie się w dniach  27–29 marca w Turnie k/Białobrzegów. 
Informacje: na plakatach, ulotkach i w zakrystii oraz pod nr. tel. 600 380 220.

12. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”  zaprasza na 
pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach. Wyjazd w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 12 kwietnia, 
o godz. 500. Koszt 40 zł. Zapisy po każdej Mszy świętej w zakrystii 
i w kancelarii w godzinach otwarcia.  

13. Nasi parafianie organizują pielgrzymkę do Włoch. Termin: 26 kwietnia 
–  6 maja. Koszt 600 zł + 300 eur. Jest to pielgrzymka dziękczynna 
za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Bliższe informacje umieszczone są
w gablotach.

14. W ubiegłą niedzielę gościliśmy w naszej świątyni ks. Jarosława 
Olszewskiego SAC z Ukrainy. Do puszek na posługę Kościoła katolickiego 
na Ukrainie złożyliśmy 11 090 zł. Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6


