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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1148
12/03/2017

EWANGELIA:  Mt 17,  1-9

      Przemienienie się Boga Pana Jezusa na Górze Tabor stanowi
ważny punkt w Jego życiu. Zaczyna przygotowywać swą arcyka-
płańską o�arę i myśli swych uczniów zwraca ku wielkiej tragedii
krzyża. Jeszcze „nie mówcie nikomu o tym widzeniu, dopóki Syn
Człowieczy nie zostanie wskrzeszony z martwych”. To, co zobaczyli
i usłyszeli uczniowie przeraziło ich, „upadli na twarz”. Było to jednak
przerażenie szczęśliwe. „Dobrze nam tu jest”. Doznali zachwytu 
nad wielkością Boga. Aby doznać podobnych przeżyć trzeba pełnić
wolę Boga – „Jego słuchajcie”. Co to znaczy słuchać Chrystusa?
„Cały Kościół musi dawać wciąż odpowiedź na to pytanie... 
Odpowiedź musi być autentyczna i szczera, tak jak autentyczna 
i szczera jest nauka Chrystusa, Jego Ewangelia, a potem Ogrójec,
Krzyż i Zmartwychwstanie” (św. Jan Paweł II). Tajemnica Góry Tabor

powtarza się w Eucharystii, która poprzez Postacie chleba i wina ukazuje blask chwały Jezusa – „Jego twarz 
zajaśniała jak słońce”. Panie Jezu, przemieniaj nas na Swoje podobieństwo.

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła moralnego”.

„On jest moim Synem umiłowanym, 
którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie”. 

2 .  N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„W Jezusie urzeczywistnia się w pełni „duchowy” sens szabatu. (…) 

Dlatego radość, z jaką w pierwszy szabat dziejów człowieka Bóg przygląda się 
stworzeniu wydobytemu z nicości, wyraża się teraz przez radość, 

z jaką Chrystus objawił się swoim uczniom w niedzielę Wielkanocy, 
przynosząc im dar pokoju i Ducha”.
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MISJE ŚWIĘTE
W PARAFII ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA N.M.P. W RADOMIU

12-19 marca 2017 r.
Niedziela 12.03.2017 r.

Msze św.
630 – Nauka wprowadzająca
800 – Nauka wprowadzająca
915 – Nauka wprowadzająca 
1030 – Nauka wprowadzająca, Msza św. dla młodzieży 
1145 – Nauka wprowadzająca, Msza św. dla dzieci 
1300 – Nauka wprowadzająca, 

uroczyste rozpoczęcie misji św. 
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1715 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 
1800 – Nauka wprowadzająca 
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Poniedziałek 13.03.2017 r. 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. z nauką ogólną
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
1720 – Nabożeństwo różańcowe
1800 – Msza św. z nauką ogólną
2000 – Nauka dla młodzieży
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Wtorek 14.03.2017 r. 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. z nauką ogólną 
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1720 – Nabożeństwo różańcowe 
1800 – Msza św., a po niej droga krzyżowa ulicami para�i
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Środa 15.03.2017 r.
DZIEŃ SAKRAMENTU POJEDNANIA

SPOWIEDŹ - 800 - 1100 i 1500 - 1900 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. z nauką ogólną 
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1720 – Nabożeństwo różańcowe 
1800 – Msza św. z nabożeństwem pojednania 

i przebłagania 
2100 – Apel Maryjny

Czwartek 16.03.2017 r.
DZIEŃ SAKRAMENTU POJEDNANIA

SPOWIEDŹ – 800 – 1100 i 1500 – 1900 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. z zawierzeniem para�i Miłosierdziu Bożemu 
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1720 – Nabożeństwo różańcowe 
1800 – Msza św. z zawierzeniem para�i Miłosierdziu Bożemu
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Piątek 17.03.2017 r. 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. za zmarłych para�an
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1720 – Nabożeństwo różańcowe 
1800 – Msza św. z odnowieniem przysięgi małżeńskiej 
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Sobota 18.03.2017 r. 
900 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
930 – Msza św. w intencji chorych z sakramentem 

namaszczenia 
1500 – Nabożeństwo z błogosławieństwem małych dzieci 
1720 – Nabożeństwo różańcowe 
1800 – Msza św. z zawierzeniem para�i Matce Bożej
2100 – Apel Maryjny
___________________________________________

Niedziela 19.03.2017 r. 
Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. 

Udzielenie odpustu zupełnego.
Msze św.
630 – Nauka ogólna
800 – Nauka ogólna
915 – Nauka ogólna 
1030 – Nauka ogólna, Msza św. dla młodzieży 
1145 – Nauka ogólna, Msza św. dla dzieci 
1300 – Nauka ogólna, po Mszy św. modlitwa 

przy krzyżu misyjnym 
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia 
1715 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 
1800 – Nauka ogólna

W oczekiwaniu na piątkową wie-
czorną Mszę świętą podczas naszych
Misji Świętych, warto trochę bardziej
się do niej przygotować. 

Otóż w piątek, małżeństwa naszej
para�i będą przeżywać chwilę od-
nowienia swojego ślubu. Może warto
skonfrontować się z poniższym 

przekazem, czy i według jakich zasad
funkcjonuje nasze, moje, Twoje, 
małżeństwo. Chyba należy odpo-
wiedzieć sobie na kilka pytań: 
dlaczego zdarzyło się np. tak, że 
nasze dziecko - a ja wraz z nim - 
ostatni raz byliśmy na Eucharystii w 
zeszłym roku z okazji Bożego Ciała
tuż po jego pierwszej Komunii

świętej? Dlaczego po tym czasie, 
dziecko już mniej uważnie bierze 
udział w lekcjach religii? Dlaczego 
nie uczęszcza na Msze świętą (a ja 
wraz z nim)? Może warto spojrzeć 
na swoje życie z perspektywy mija-
jącego czasu i zadać sobie pytanie, 
czy było warto zabiegać o wiele, 
a potrzeba tak mało?

…I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ AŻ DO ŚMIERCI

Ciąg dalszy na 3 stronie
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1.  Kogo Jezus wziął na Górę?

Odpowiedź: .............................................................................

2. Do czego była podobna twarz Jezusa?

Odpowiedź: .............................................................................

......................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

wobec Boga i Kościoła i dostosowują swoje kroki
nie wzajemnie do siebie, tylko do Chrystusa, on 
do Chrystusa i ona do Chrystusa. Z tej wierności
Chrystusowi nie mogą zrezygnować. Nawet jeśli
zawiodła jedna strona, to skoro przysięga została
złożona wobec Chrystusa, druga strona musi 
przysięgi dochować. W przysiędze sakramen-
talnego małżeństwa padają niezwykle doniosłe
słowa: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość
małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż Bóg”. To jest program wspól-
nego życia.

Trwałe małżeństwo i szczęśliwa rodzina to 
środowisko, które najlepiej chroni człowieka 
przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrz-
nymi. Dzisiaj świat proponuje nam znacznie 
mniejszą „miłość” niż ta, którą proponuje Bóg.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby żyć w przy-
jaźni: z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą. Szczególną,
nawet najsilniejszą, więzią łączącą dwoje ludzi jest miłość
małżeńska. Boża propozycja wiernej miłości fascynuje
i pociąga (TAK!!!) - wbrew pozorom - coraz większe rzesze
młodych ludzi. Każda kobieta i każdy mężczyzna pragnie
mieć pewność, że dla drugiej osoby jest kimś wyjątkowym
i że w tym względzie nic się nie zmieni aż do śmierci. 

W Kościele katolickim więź kobiety i mężczyzny ma
godność sakramentu małżeństwa. W Ewangelii według
św. Mateusza czytamy, iż Pan wyznaczył zarówno 
kobiecie, jak i mężczyźnie, pewne życiowe role: „Dlatego
opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, 
lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek 
nie rozdziela” (Mt 19, 5-6). W ten sposób Jezus podkreślił,
iż kobieta i mężczyzna powinni tworzyć święty związek
i zakładać rodzinę. 

Sakrament małżeństwa, to nie tylko ślub kościelny,
czyli ok. godzinny, uroczysty i podniosły Obrzęd przy
ołtarzu, w którym uczestniczą: przepięknie ubrani państwo
młodzi, świadkowie, ksiądz, liczne grono rodziny, goście
weselni, znajomi, nie licząc kamerzysty i fotografa (bo 
fotogra�a w plenerze i jakieś inne „cuda niewidy” muszą
być???). Ślub jest tylko początkiem małżeństwa, mo-
mentem zawiązania sakramentu, który od tej chwili 
trwa, obowiązuje i działa aż do końca życia.

W małżeństwie cywilnym jest dwoje ludzi i urzędnik
USC, któremu jest obojętne, co dalej będzie działo się 
w ich związku. W sakramentalnym małżeństwie od 
ołtarza odchodzi ich troje: mąż, żona i wśród nich na 
całe życie Chrystus. Wierzący ślubują swoją wierność

Ten świat proponuje „miłość”, która nie stawia żadnych
wymagań i która w rzeczywistości jest �kcją. To imi-
tacja miłości, która zawsze rozczarowuje. Nigdy nie 
rozczarowuje jedynie miłość, którą proponuje Bóg 
i której uczy nas Jego wcielony Syn - Jezus Chrystus.

Sakrament małżeństwa, to nie tylko ślub w kościele.
Należy wykorzystać ogrom kapitału łaski, jaki daje 
Bóg, by uświęcić i uszczęśliwić całe życie rodzinne. 
W żadnym innym sakramencie - poza kapłaństwem 
- osobisty wkład człowieka nie jest tak istotny, jak 
właśnie w małżeństwie. Od ludzkiego przygotowania
do małżeństwa, a potem od nieustannie podejmo-
wanych wysiłków, zależy jakość, trwałość i szczęście 
we wspólnym życiu. 

Przemedytujmy sobie ten obrazek:

Im bliżej Boga, tym bliżej siebie. 

„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym 
względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników 

i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13, 4).
opr. Jadwiga Kulik

Bóg

Mąż Żona

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 TO ŁÓ W:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6
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KALENDARZ
LITURGICZNY

12 marca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bernarda, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 12, 1-4a
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
2. czytanie: 2 Tm 1, 8b-10
EWANGELIA: Mt 17, 1-9

13 marca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ernesta, Krystyny, Bożeny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 9, 4b-10
PSALM 79, 5a i 8. 9. 11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

14 marca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Leona, Matyldy, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 1, 10. 16-20
PSALM 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

15 marca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Longina, Ludwiki, Klemensa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 18, 18-20
PSALM 31, 5-6. 14. 15-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28

16 marca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Izabeli, Oktawii, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

17 marca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Zbigniewa, Patryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
PSALM 105, 16-17. 18-19. 20-21
EWANGELIA: Mt 21, 33-43. 45-46

18 marca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Edwarda, Anzelma, Cyryla
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mi 7, 14-15. 18-20
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

1. W naszej para�i rozpoczynamy dziś Misje Święte. Są z nami Misjonarze:
ks. Adrian Galbas SAC – Prowincjał Księży Pallotynów Prowincji 
Zwiastowania Pańskiego z Poznania i ks. Andrzej Partika SAC – Proboszcz
i Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Częstochowy. 
Wszystkich Para�an zachęcamy do licznego udziału w Misjach Świętych. 
Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary 
i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem 
i bliźnimi. Plan Misji Świętych jest w gablotach, naszej Gazetce i także 
otrzymaliśmy go podczas kolędy. Dzisiaj i przez całe Misje Święte 
zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500, 
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 1715 
i Apel Jasnogórski codziennie o godz. 2100. W najbliższym tygodniu 
Msze święte (z naukami misyjnymi) będą sprawowane o godz. 930 i 1800.
Codziennie o godz. 900 zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP, a o godz. 1720 będzie modlitwa różańcowa.

2. Jutro, 13 marca, przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka 
na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece 
Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie 
zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy. 
Jutro, w drugim dniu Misji Świętych, na specjalną naukę misyjną 
o godz. 2000 serdecznie zapraszamy młodzież.

3. We wtorek po Mszy świętej wieczornej wyruszymy na misyjną 
Drogę krzyżową ulicami naszej para�i. Weźmy ze sobą świece i lampiony.
Ze względu na Misje Święte – w piątek nie będzie Dróg krzyżowych 
według zwykłego planu.

4. W środę i czwartek przeżywać będziemy misyjny Dzień Sakramentu 
Pojednania. Spowiedź święta w godzinach: 800 – 1100 i 1500 – 1900.

5. W czwartek, podczas Mszy św., zawierzymy naszą para�ę Miłosierdziu Bożemu.
6. W piątek o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta, podczas której 

małżonkowie będą mogli odnowić przysięgę małżeńską.
7. W sobotę na Mszę świętą o godz. 930 serdecznie zapraszamy chorych.

Podczas tej Mszy św. będzie udzielony sakrament namaszczenia chorych.
Natomiast o godz. 1500 będzie Nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci.
Podczas Mszy św. o godz. 1800 zawierzymy naszą para�ę Matce Najświętszej.

8. W przyszłą niedzielę zakończenie Misji Świętych. Po Mszy świętej o godz. 1300

będzie modlitwa przy krzyżu misyjnym.
9. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą „Ad Gentes”. Naszymi 

modlitwami obejmujemy dziś tych, którzy Dobrą Nowinę o zbawieniu 
niosą na krańce ziemi. O�arami do puszek, pod chórem, wspieramy 
dziś misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej 
solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

10. Ze względu na wielkość wielkopostnej niedzieli, Uroczystość św. Józefa,
w całym Kościele Powszechnym, obchodzić będziemy w poniedziałek, 
20 marca.

11. W naszej księgarni są do nabycia rozważania Drogi krzyżowej, Gorzkie żale,
rozważania Męki Pańskiej, pytania i modlitwy do rachunku sumienia, 
a także płyta „Wiecznego” dla młodzieży z hip-hopową muzyką chrześcijańską. 

12. W najbliższą sobotę na Jasnej Górze odbędzie się 37. Pielgrzymka 
Obrońców Życia Człowieka.

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


