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     „Jezus (...) wyprowadził ich z dala od ludzi na wysoką górę. Tam
przemienił się w ich obecności”. „Przemienił się” – uczniowie obecni
na górze Tabor zobaczyli Jezusa niezwykłego. Takim chcieli Go
widzieć zawsze. „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy 
namioty: jeden dla Ciebie”, aby być z Tobą. Byli przestraszeni, ale 
szczęśliwi. Jednak dla nas najważniejsze są słowa, jakie usłyszeli 
z obłoku: „On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie”.
Co to znaczy słuchać Chrystusa? Dążyć do świętości, to nasz 
obowiązek wynikający ze słuchania Jezusa. „Wolą Bożą jest wasze
uświęcenie” (1Tes 4,3). „Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym
czasie czynią to, co sprawiedliwe” (Ps 106,3). Na górze Tabor Apostołowie
ujrzeli obraz zmartwychwstałego ciała Jezusa. Takie my ujrzymy 

po naszej śmierci, jeżeli wiernie będziemy wypełniali to, co do nas mówi. Boże, ochraniaj nas, aby nasze ciało 
było wolne od wszystkich przeciwności, a dusza od przewrotnych myśli.

„On jest moim Synem umiłowanym, 
Jego słuchajcie”.

Adam Żak
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2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1199
25/02/2018

EWANGELIA:  Mk 9,  2-10

Księdzu Kanonikowi Mirosławowi Dragielowi SAC, 
kapelanowi Policji i duszpasterzowi kościoła garnizonowego, 

z okazji imienin życzymy, 
by Duch Święty, którego otrzymał w dniu święceń, 

umacniał go na codziennej kapłańskiej drodze.
Niech Matka Boża otula Księdza swymi Matczynymi ramionami. 
Niech w trudnych chwilach życia, Bóg pomaga patrzeć na świat 
wzrokiem miłosiernym – z nadzieją, spokojem i przebaczeniem!
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ŻYCZEN IA

„Wielu osobom pracującym w duszpasterstwie życie duchowe myli się 
z niektórymi wydarzeniami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi 

do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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POST TO NIE GŁODÓWKA
Chciałabym pochylić się dziś nad

zagadnieniem postu. Od dłuższego
czasu wiedziałam, choć nie rozumia-
łam, dlaczego Szatan w sposób 
szczególny boi się właśnie postu? 

Sama wielokrotnie podchodziłam
do tego nie tak, jak zapewne ma
na myśli nasz Zbawiciel. 

Post był praktykowany już w Starym
Testamencie – pościł Mojżesz na
Górze Synaj, pościł król Dawid. I choć
Pan Jezus zakwestionował praktyki
postne Starego Prawa, sam pościł 
przez 40 dni na pustyni. Swoim
uczniom również zalecał post, 
zastrzegał jednak, by nie byli jak
obłudnicy, by nie umartwiali się dla 
poklasku i nie oczekiwali za to na-
grody. Chrystus ukazuje również,
iż niektóre złe duchy „można wyrzu-
cić tylko modlitwą i postem”.

Czyli post jest niezmiernie ważny
w życiu chrześcijanina. I nie chodzi
o to, byśmy pod przykrywką postu
nie jedli (bo przybyło nam kilogra-
mów, więc upieczemy dwie pieczenie
na jednym ogniu). Jezus poszcząc
40 dni nic nie jadł, ale całkowicie 
oddał się modlitwie. Można powie-
dzieć, że wtedy Jego pokarmem była
tylko modlitwa. Również mieszkańcy

Niniwy oblekli się w wory pokutne,
usiedli na popiele i niczego nie
spożywali. 

Taki post musi boleć. I właśnie 
o to chodzi, że post MUSI boleć. 
Mamy czuć, że cierpi nasz stary
człowiek, nasz egoizm, który każe 
nam spełniać wszelkie pragnienia 
ciała i co tu dużo mówić – ciągłego
wygodnictwa. I dopiero, kiedy post
zaczyna boleć, wchodzimy w głąb 
siebie. Nasze myśli stają się czystsze,
szlachetniejsze, uduchowione, na-
stawione na obcowanie z Bogiem. 

Święci, którzy modlili się godzi-
nami – jak św. Jan Maria Vianney,
czy św. Charbel – byli ludźmi prak-
tykującymi posty w sposób radykalny. 

Prawdziwy post nie jest wtedy,
gdy zamienimy kotlet schabowy 
na rybę. Mamy POCZUĆ głód. 

Post – choć najlepiej, gdy dotyczy
jedzenia – powinien być związany
także z innymi ograniczeniami.
Należy pościć od wszystkiego, co
czujemy, że nami zawładnęło, co
ogranicza naszą wolność, co zabiera
czas na spotkanie z Bogiem. Warto 
pościć od telewizji, prasy, internetu,
alkoholu, komórki, plotkowania
– od wszystkiego, co ma nad nami 

jakąś władzę, jakieś przyciąganie.
Jeżeli czegoś nie potrafię sobie
odmówić, to może to być początkiem
uzależnienia od tego czegoś. A czło-
wiek uzależniony nie może mieć
władzy nad złym duchem, bo każde
uzależnienie osłabia nasze wewnętrzne
siły. Apostołowie nie mogli wyrzucić
złego ducha z chłopca pod Górą
Przemienienia, bo widocznie sami 
jeszcze nie oczyścili się zupełnie 
przez post i modlitwę. 

I jeszcze jedno – post bez modlitwy
jest tylko głodówką. Jedno z drugim
musi iść w parze. 

A więc, drodzy Czytelnicy, droga
Siostro, drogi Bracie! Zachęcam Cię
do podjęcia takiego postu, jaki w tej
chwili jest Ci najbardziej potrzebny
i na jaki Cię stać. Być może po półtora
tygodnia umartwień w czymś już 
nie wytrwałeś. Warto zacząć jeszcze
raz – jeszcze głębiej i z większą 
ufnością w obecność Boga. Połącz 
swój post z modlitwą i obecnością 
samego Stwórcy, a wtedy Twoja 
wiara będzie miała moc wyrzuca-
nia złych duchów, bo one najbar-
dziej się boją błagania wspartego 
postem. Zdzierajmy z nas samych 
starego człowieka, by przyoblec 
się w nowego, według pragnień 
Chrystusa Pana.

Dokończenie na 3 stronie

eg

Zwracamy się z prośbą 
o włączenie się w zbiórkę przyborów szkolnych 

dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego 

im. Janusza Korczaka w Radomiu.

Od jutra do przyszłej niedzieli – do kosza, 
który będzie stał na końcu kościoła – można 

wkładać nowe kredki, farby, 
bloki rysunkowe, ozdoby plastyczne, itp. 

Za wszystkie dary składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”!

SERDECZNA PROŚBA

s. Magdalena

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha
Świętego, jest komunią wiernych, którzy zjednoczeni
z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu
św. Wincentego Pallottiego, pobudzają współodpowie-
dzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, 
za rozpalanie miłości w Kościele i świecie i za doprowa-
dzenie wszystkich do jedności w Chrystusie.

Źródłem, początkiem i mistrzem wszelkiej działalności
apostolskiej dla członków Zjednoczenia jest Jezus Chrystus,
Apostoł Ojca Przedwiecznego (por. Hbr 3, 1).

Patronką Zjednoczenia oraz doskonałym wzorem życia
duchowego i gorliwości apostolskiej jest Błogosławiona
Dziewica Maryja, Królowa Apostołów.

Duchowe centrum Zjednoczenia znajduje się przy 
kościele San Salvatore in Onda w Rzymie, gdzie prze-
chowywane jest ciało św. Wincentego Pallottiego.

Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego (księży i braci pallotynów), jako następca 
w linii ciągłej Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, 
jest gwarantem wierności charyzmatowi pallotyńskiemu.

ZJEDNOCZENIE /5/Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Chrystus stanowi centrum 

świata anielskiego. 
Aniołowie należą do Niego”.
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
Aby wziąć udział w przyszłotygodniowym losowaniu nagród rozwiąż całą krzyżówkę.

Imię i nazwisko: .........................................................................    Szkoła i klasa: .............................................................................

opr. Rafał Ząbecki

za: www.zak-pallotti.pl
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1. Najważniejsze Święta.
2. Oddech duszy.
3. Dla dzieci trwały trzy dni.
4. Najkrótszy miesiąc.
5. Stoi na skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej 

i ul. Jana Pawła II.

6. Za czasów Jezusa przygotowywał tkaniny.
7. 
8. Był dziś z Jezusem na „górze wysokiej”.
9. Otrzymuje się ją zawsze podczas spowiedzi świętej.
10. Największy cud Jezusa.
11. Wielki od Niedzieli Palmowej.

W Zjednoczeniu, różnorodne formy
osobistego powołania oraz różne
style życia, zaangażowania i służby 
znajdują swą jedność w charyzmacie
dzieła, w tym samym duchu, w tej 
samej misji i komunii członków.

Ta sama godność członków Zjed-
noczenia ma swoje źródło w powszech-
nym podobieństwie do Stwórcy oraz
w powszechnym kapłaństwie Ludu
Bożego. Wyraża się ona w różnorod-
ności powołań: do życia świeckiego,
do życia konsekrowanego i do kapłań-
stwa sakramentalnego, tak powią-
zanych  ze sobą, że każda wspomaga
inne w czujnym trwaniu, w nieustan-
nym wzroście i w realizacji swej
szczególnej służby.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolic-
kiego jest międzynarodowym pu-

blicznym stowarzyszeniem wiernych
wszystkich stanów i powołań, erygo-
wanym przez Stolicę Świętą i kieru-
jącym się normami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego oraz artykułami 
Statutu Generalnego ZAK.

Siedziba Zjednoczenia znajduje 
się przy Domu Generalnym Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Katolickiego
w Rzymie.

Normy ogólne zawarte w Statucie
Generalnym ZAK, dotyczące życia 
i działalności całego Zjednoczenia, 
nie naruszają wewnętrznych prze-
pisów wspólnot przynależących
do Zjednoczenia.

Przełożony Generalny Stowarzy-
szenia Apostolstwa Katolickiego, na
mocy prawa, jest asystentem kościel-

nym Zjednoczenia, zgodnie z prze-
pisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

W przypadku jego wyboru na 
Przewodniczącego Generalnej Rady
Koordynacyjnej Zjednoczenia,  Rada
Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego proponuje Papieskiej 
Radzie ds. Świeckich innego kandydata
na powyższe stanowisko.

Asystent kościelny, w ramach 
kompetencji terytorialnej każdej
Krajowej Rady Koordynacyjnej, mianuje,
zgodnie z jej propozycją i za zgodą 
Generalnej Rady Koordynacyjnej, 
osobę odpowiedzialną, która w ścisłej
współpracy ze wspomnianymi Radami
i asystentem, troszczy się o pallo-
tyńską formację wstępną i perma-
nentną członków Zjednoczenia.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

25 lutego 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wiktora, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
PSALM 116B, 10 i 15. 16-17. 18-19
2. czytanie: Rz 8, 31b-34
EWANGELIA: Mk 9, 2-10

26 lutego 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aleksandry, Mirosławy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 9, 4b-10
PSALM 79, 5a i 8. 9. 11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

27 lutego 2018r. – WTOREK
Imieniny: Gabriela, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 1, 10. 16-20
PSALM 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

28 lutego 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Prokopa, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 18, 18-20
PSALM 31, 5-6. 14. 15-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28

1 marca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Antoniny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

2 marca 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Heleny, Radosława
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

3 marca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Maryny, Tycjana
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. Dzisiaj są zbierane do puszek o�ary na dzieło „Ad Gentes” – pomoc 
dla misji i misjonarzy. 

2. Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę
Wielkiego Postu o godz. 1715.

3. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej: dla dorosłych – o godz. 730 i 1720; 
dla dzieci – o godz. 1645; dla młodzieży – o godz. 1900. 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo w intencji nowych świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych.

5. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. 
Na zakończenie Drogi krzyżowej dla dzieci zostanie udzielona Komunia
święta wynagradzająca Sercu Pana Jezusa. Do chorych kapłani 
udadzą się po porannych Mszach świętych. W I piątek Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w godz. 830-2100.
Po Mszy świętej o godz. 1500 – jak w każdy piątek – Nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego. Od godz.  2000 Adoracja z młodzieżową Scholą
Pallottiego zakończona indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. 

6. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny o godz. 1700. 

7. Zwracamy się z prośbą o włączenie się w zbiórkę przyborów szkolnych
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka. Od jutra do przyszłej niedzieli – do kosza, 
który będzie stał na końcu kościoła – można wkładać nowe kredki, 
farby, bloki rysunkowe, ozdoby plastyczne, itp. Za wszystkie dary 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Tomasz Marcin Zięba /l. 38/
Wojciech Korczak /l. 52/

Elżbieta Katarzyna Janik /l. 54/
Sylwester Janusz Rosik /l. 58/
Roman Krzysztof Sytka /l. 58/

Henryk Jan Bąk /l. 68/
Grażyna Ziemba /l. 73/

Wojciech Kolasiński /l. 74/
Bożenna Józefa Wulkiewicz /l. 76/

Halina Radomska /l. 76/
Anna Jadwiga Utkowska /l. 77/

Kazimierz Grudziecki /l. 77/
Stanisław Jan Rachwalski /l. 77/

Kazimierz Węgrzycki /l. 78/
Marian Grzyb /l. 79/
Daniel Kustra /l. 82/

Leokadia Marianna Napiórkowska /l. 86/
Maria Korcz /l. 87/

Zo�a Cielecka /l. 92/
Zenon Skorza /l. 95/
Antoni Jasik /l. 97/

Odeszli w styczniu do Pana: Sakrament chrztu świętego
w styczniu przyjęli:

Tymoteusz Jan Śmiechowski
Maksymilian Ciesielski

Michalina Derleta
Nikodem Piechota

Filip Chwałek
Lena Stanios

Hanna Sławińska

Magdalena Gołda 
i Artur Szymon Otoliński

Ewelina Badowska 
i Jacek Bałamut

Sakrament małżeństwa
w styczniu przyjęli:

Michalina Derleta
Nikodem Piechota

i Artur Szymon Otoliński

„Credo, recytowane lub śpiewane, 
uwypukla charakter chrzcielny 

i paschalny niedzieli, czyniąc z niej 
dzień, w którym człowiek 

ochrzczony w szczególny sposób 
odnawia postanowienie wierności 

Chrystusowi i Jego Ewangelii 
i z nową mocą uświadamia sobie 

przyrzeczenia chrzcielne”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI


