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    Przypowieść o drzewie figowym zasadzonym w winnicy
pokazuje rzeczywistość, która może stać się naszym 
udziałem. Winnicą Bożą jest lud wybrany. Rosnące w niej
drzewo ma rodzić owoce. Właściciel „już od trzech lat 
przychodzi szukać owocu na tym drzewie, a nie znajduje.
Wytnij je.” Plan Boga względem ludzi, aby doskonalili się
w dobrym (przynosili owoce), jest niszczony przez nich 
samych (grzechy). Cierpliwość Boża wydaje się być na
wyczerpaniu. Nadchodzi czas sądu. „Wytnij je”. Zjawia się
jednak obrońca i wstawia się za nim. „Okaż cierpliwość”.
To Chrystus wstawia się nieustannie za nami u Ojca. 
Wierzy w człowieka i ma nadzieję, że wydamy dobry 
owoc. A jeśli nie? „Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy 
zginiecie”. Nawrócić się to skorzystać z miłosierdzia 
Bożego, z łaski wspomożenia – „okopię je i obłożę 

nawozem”. Nawrócić się to zerwać ze złem, zwrócić się ku Bogu. Jest to nasze być albo nie być. Panie, nasz
Ogrodniku, daj, abym wpatrzony w krzyż, jedyne drzewo, które nie zawodzi, przynosił wyłącznie dobre owoce.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. 
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Jedynie wiara może przylgnąć do tajemniczych dróg wszechmocy Bożej”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Powszechna stała się praktyka „weekendu”, rozumianego jako cotygodniowy czas odpoczynku, 

przeżywanego nieraz z dala od stałego miejsca zamieszkania i związanego często z udziałem w różnych 
formach aktywności kulturalnej, politycznej lub sportowej. (...) Jest to zjawisko społeczne i kulturowe, 

w którym nie brak z pewnością elementów pozytywnych. (...) Pozwala ono zaspokoić nie tylko potrzebę 
odpoczynku, ale także „świętowania”, wpisaną w ludzką naturę. Niestety, gdy niedziela 
zatraca pierwotny sens i staje się jedynie „zakończeniem tygodnia”, zdarza się czasem,

 że horyzont człowieka stał się tak ciasny, że nie pozwala mu dojrzeć „nieba”. 
Nawet odświętnie ubrany, nie potrafi już „świętować””.
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W czasie przesłu-
chania Piłat zadał 
Chrystusowi pyta-
nie: „Czy Ty jesteś 
Królem Żydowskim?”

 (J 18, 33). Oskarżony   
potwierdził: „Tak,  

      jestem królem” (J 18, 37).
 
    Pretorianie (żołnierze 
Piłata) znaleźli „świetną” okazję 
do zabawy. Postanowili wyśmiać 
królewską godność Chrystusa. 
Zainscenizowali „koronację”. Szybko
znaleźli potrzebne rekwizyty: 
płaszcz koronacyjny – purpurowy 
łachman, berło – trzcinę, a koronę 
(jest król, musi być korona) upletli
z cierni i wcisnęli Mu na głowę. 
To była jedyna w swoim rodzaju 
koronacja. Żołnierze wymyśli ją na 
poczekaniu, specjalnie dla Jezusa. 
W żadnym źródle historycznym 
nie ma wzmianki o stosowaniu
tego rodzaju tortur.

Według tradycji korona Chrystusa
została upleciona z przypadkowych
gałęzi, przygotowanych na opał. 
Rozpatrywane są dwa gatunki roślin,
z których mogła być wykonana: 
krwiściąg ciernisty oraz głożyna 
cierń Chrystusa.

Krwiściąg ciernisty do dziś wystę-
puje w Ziemi Świętej – jest to niewysoki
krzew o widlasto rozgałęzionych 
cierniach i małych czerwonych 
kwiatach. 

Głożyna to wysokie majestatyczne
drzewo o zwisających cienkich 
zygzakowatych gałązkach, łatwo-
palnych. U podstawy każdego liścia
wyrastają dwa ciernie, jeden wypro-
stowany o długości 1,5 cm, drugi, 
krótszy, hakowato zagięty. Obecnie
rośnie kilka drzew tego gatunku 
na wschodnich stokach góry świą-
tynnej w Jerozolimie.

Do dnia dzisiejszego zachowało się
około 60 fragmentów korony cier-
niowej. Największy z nich w 1239 r.
dostał się w ręce króla Francji 
Ludwika IX i jest przechowywany 
w paryskiej katedrze Notre Dame. 

Mniejszy fragment, o długości 
8 centymetrów, ma trzy dobrze 
zachowane kolce, a czwarty nieco 
nadłamany. Od około 1300 roku 
znajduje się (ok. 300 metrów od 
słynnej krzywej wieży) we włoskiej 
Pizie, w niepozornym kościółku 
św. Klary. Naukowcy stwierdzili – 
ta cząsteczka korony cierniowej to 
niewątpliwie głożyna cierń Chrystusa.

W Polsce relikwie korony cierniowej
można zobaczyć w Muzeum Sakralnym
przy katedrze w Zamościu, a także 
w kościele św. Józefa Oblubieńca 
i św. Antoniego z Padwy w Boćkach
na Podlasiu.

GŁOŻYNA CIERŃ CHRYSTUSA

opr. 
Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Ewangelia zaprasza przede wszystkim, byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i nas zbawia, 

rozpoznając Go w innych i wychodząc poza samych siebie, by szukać dobra wszystkich. 
To zaproszenie nie może być przysłonięte w żadnych okolicznościach!”

ZAPROSZENIE 
NA MISTERIUM 
MĘKI PAŃSKIEJ 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian 
(i nie tylko) na Misterium Męki Pańskiej, które zostanie
 wystawione przez alumnów Wyższego Seminarium

Duchownego Księży Pallotynów 
w Ołtarzewie k. Warszawy. 

Nawiedzimy także 
– w Godzinie Miłosierdzia – pobliskie Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej 
w Ożarowie Mazowieckim, gdzie będziemy 

uczestniczyli w modlitwie Koronki i w Eucharystii. 

Wyjazd: sobota, 19 marca, godz. 1200 
Powrót: sobota, 19 marca, ok. godz. 2100

Koszt: 25 zł                     
Zapisy: w niedzielę – w zakrystii, 

a w tygodniu – w kancelarii

 noc z 19 na 20 marca
 Tytuł: „Do twarzy z MIŁOŚCIĄ!”

 W programie: podróż, modlitwa, kolacja, 
uwielbienie Boga, spowiedź u Tronu Matki, 

nocna Msza święta
 Informacje u ks. Marka

PALLOTYŃSKIE 
CZUWANIE
(zwłaszcza) 

MATURZYSTÓW 

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ NA 

„Biała 11”

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6
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W czasie tego Kursu pragniemy, by każdy mężczyzna na wzór Jakuba podejmował walkę, 
by odnaleźć pełnię życia mężczyzny: być synem, kochać, być ojcem i wojownikiem.

Kursy te pomogły już wielu mężczyznom, którzy odkryli piękno i wagę swojej tożsamości.

„Galilea”

Zapraszamy na kurs „Jakub”

Termin: 11-13 marca (piątek, godz. 1800 – niedziela, godz. 1400)
Miejsce: Ośrodek „EMAUS” w Turnie (33 km od Radomia), www.emausturno.pl

Koszt: 140 zł (noclegi i pełne wyżywienie)
Zapisy: http://goo.gl/forms/dbAO00K6KQ, tel. 600 380 220, email: galilejczyk@gmail.com

ZAPROSZENIE DLA MĘŻCZYZN

DOBRE PRZEDSZKOLE 

siostry niepokalanki

Tylko dla mężczyzn!                       Odnajdź na nowo tożsamość mężczyzny!

Miejsc jest mało, więc podejmij decyzję szybko. Przyjedź i zobacz jak dobrze jest, gdy bracia są razem!

Drodzy rodzice dzieci w wieku 2,5 – 5 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. 
Przedszkole  „Domek św. Antoniego”, Radom, ul. Staromiejska 9,  www.niepokalanki.dlaprzedszkoli.eu

Do dnia 12 kwietnia przyjmujemy karty zapisów dzieci. 
  Kartę należy pobrać z kancelarii Przedszkola lub ze strony internetowej.

Nauka stanowa dla kobiet - w poniedziałek, 
29 lutego, po Mszach świętych o godz. 930 i 1800.

Nauka stanowa dla mężczyzn - we wtorek, 
1 marca, po Mszach świętych o godz. 930 i 1800.

Spowiedź rekolekcyjna - we wtorek, 1 marca, 
od godz. 900 i od godz. 1600.

PROGRAM REKOLEKCJI 
DLA DOROSŁYCH
Msze święte z nauką 

– w poniedziałek, wtorek i środę
 o godz. 630, 930 i 1800.

Środa, 2 marca
Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną

godz. 1030 – klasy I i II gimnazjum
godz. 1200 – klasy III gimnazjum 

i klasy ponadgimnazjalne

Czwartek, 3 marca
Nabożeństwo pokutne i spowiedź święta

godz. 900 – klasy I i II gimnazjum
godz. 1030 – klasy III i klasy ponadgimnazjalne

Piątek, 4 marca
Msza święta na zakończenie rekolekcji

godz. 900 – klasy I i II gimnazjum
godz. 1030 – klasy III i klasy ponadgimnazjalne

PROGRAM REKOLEKCJI 
DLA MŁODZIEŻY

„Twojemu dziecku może brakować motywacji 
do zrobienia czegoś, czego od niego wymagasz. 

Pozwól mu wybrać kolejność wykonywania zadań”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

N U M E R   K R S  
CARITAS PALLOT YŃSKIEJ: 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA
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1. Dziś w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Serdecznie
witamy w naszej wspólnocie ks. Piotra Bieńka SAC ze Szczecina, 
który poprowadzi tegoroczne rekolekcje.

2. Dzisiaj praktykę diakońską w naszej wspólnocie rozpoczyna dk. Wiesław
Rychter SAC. Życzymy Księdzu Diakonowi obfitych łask Bożych, a także 
światła Ducha Świętego na owocną posługę duszpasterską.

3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dziś i w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o godz. 1715.

4. Msze święte rekolekcyjne – w poniedziałek, wtorek i środę 
o godz. 630, 930 i 1800. W poniedziałek – nauka stanowa dla kobiet 
po Mszach świętych o godz. 930 i 1800. We wtorek – nauka stanowa 
dla mężczyzn po Mszach świętych o godz. 930 i 1800. Wtorek jest dniem 
spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiedź od godz. 900 i od godz. 1600. W środę
– Msze święte na zakończenie rekolekcji, podczas których będzie 
zbierana taca na dzieła prowadzone przez księży pallotynów w Szczecinie.

5. W środę, 2 marca, rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
gimnazjalnej i szkół średnich. Plan rekolekcji jest umieszczony w Gazetce
parafialnej, facebooku, gablotach parafialnych i w szkołach.

6. W piątek, 4 marca, przypada Uroczystość Św. Kazimierza Królewicza 
- Patrona naszej diecezji. Ze względu na Uroczystość nie obowiązuje 
tego dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, a także w intencji rodzin osób powołanych, 
o godz. 1720, a następnie o godz. 1800 Msza święta w tej intencji. 

8. W I piątek spowiedź podczas Mszy świętych porannych i od godz. 1720.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. O godz. 1645 Droga krzyżowa 
z Komunią św. wynagradzającą. Po Mszy świętej o godz. 800 rozpoczęcie
całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie Adoracji
Apelem Jasnogórskim i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej
Rodziny konferencja dla czcicieli Serca Jezusa. Po konferencji – wznowienie
Adoracji i modlitwa z udziałem młodzieżowej Scholi Pallottiego. 
Do chorych udamy się w piątek przed Niedzielą Palmową, 18 marca. 

9. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700.

10. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720, 
dla dzieci – o godz. 1645, dla młodzieży (wyjątkowo w kościele) 
– o godz. 1900.

11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza św. hospicyjna.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

28 lutego 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Makarego, Prokopa
LITURGIA SŁOWA:
Wj 3, 1-8a. 13-15
PSALM 103, 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11
1 Kor 10, 1-6. 10-12
EWANGELIA: Łk 13, 1-9

29 lutego 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Teofila, Romana
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 5, 1-15a
PSALM 42, 2-3; Ps 43, 3. 4
EWANGELIA: Łk 4, 24-30

1 marca 2016r. – WTOREK
Imieniny: Antoniny, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 25. 34-43
PSALM: 25, 4-5. 6-7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

2 marca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Radosława, Halszki, Heleny
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 1. 5-9
PSALM: 147, 12-13. 15-16. 19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

3 marca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Maryny, Tycjana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 7, 23-28
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

4 marca 2016r. – PIĄTEK
ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 11
Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 15, 9-17

5 marca 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Fryderyka, Adriana, Oliwii
LITURGIA SŁOWA:
Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4. 18-19. 20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

KALENDARZ
LITURGICZNY

12. W przyszłą niedzielę przed naszym kościołem będzie przeprowadzona akcja zbierania podpisów 
popierających przeprowadzenie referendum, w którym Polacy będą mogli zająć stanowisko w sprawie 
przyjmowania imigrantów. Potrzebne dane to adres i numer PESEL.

13. Zapraszamy młodzież na Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów w Częstochowie. Odbędzie się ono w nocy 
z 19 na 20 marca. Wyjazd w sobotę, 19 marca, o godz. 1100; powrót w niedzielę, 20 marca, o godz. 600. 
Koszt: 30 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

14. W naszej księgarni są do nabycia: Modlitewniki do Bożego Miłosierdzia, Dzienniczek św. Siostry Faustyny, 
Rozważanie Męki Pańskiej według myśli św. Ojca Pio oraz Droga krzyżowa dla chorych.


