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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Jezus wyjaśnia Nikodemowi jaki jest cel Jego pobytu na
ziemi. Wierzący otrzymują od Jezusa dar życia wiecznego.
Świat pogrążony był w ciemnościach błędu. Uwierzyć w Jezusa,
„Światłość świata”, znaczy odwrócić się od ciemności. „Ten, 
kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości”. Dzieło Jezusa 
nie jest Jego własnym dziełem i nie czyni On niczego sam 
od siebie. Ojciec, Bóg, powierza Synowi wielką misję zbawienia
ludzi, a nie ich sądzenia. „Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega
sądowi”. Wyrok sądowy wydajemy sami na siebie. „Kto nie wierzy,
już został osądzony”. Zbawienie otrzymujemy od Chrystusa.
On wysłużył je nam swą śmiercią. My mamy możliwość uwierzenia

i zaufania Jezusowi, lub wydania na siebie wyroku. Wybieramy światło lub ciemność. Czy ten wyrok na siebie jest
nieodwracalny? Wyjście z ciemności, tu na ziemi, jest zawsze możliwe. O�aruje go nam MIŁOSIERDZIE BOŻE. 
Przejście do światłości pozwala nam ujrzeć wszystko takim jakie jest, odróżnić zło od dobra. Jezu! Daj mi 
poznać głębię tego, że Ojciec posłał Cię na świat, aby go zbawić.

„Bóg nie posłał swego Syna na świat, 
aby go sądził, lecz aby go zbawił”.

Adam Żak
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PROGRAM REKOLEKCJI – RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH
DZIŚ nauki rekolekcyjne podczas każdej Mszy świętej
o godz. 1500 Msza święta z nauką dla Rodziców dzieci I-Komunijnych
o godz. 1715 Gorzkie żale z pasyjną nauką rekolekcyjną

PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA
Msze święte z nauką rekolekcyjną 
o godz.: 630, 930 i 1800

WTOREK
Sakrament pokuty w godz. 800 – 1100 i 1630 – 1900

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów”.
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 Msza święta z nauką dla Rodziców dzieci I-Komunijnych PRZYJDŹ, 

WSŁUCHAJ SIĘ W SŁOWO, 
POJEDNAJ SIĘ 

Z BOGIEM  
I KOŚCIOŁEM

REKOLEKCJE GŁOSI KS. ADRIAN GALBAS SAC
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ZIMOWY APEL MŁODYCH
Wreszcie nadszedł! Wyczekiwany

przez młodzież zimowy odpowiednik
wrześniowego Apelu Młodych. 

W sobotę, 24 lutego 2018 roku,
w hali MOSiR-u zgromadziło się ponad
2 tysiące młodych ludzi – radomian 
i nie tylko. Spotkanie miało na celu 
przygotowanie się do Światowych 
Dni Młodzieży w Panamie. Hasłem 
zimowego Apelu były słowa: „Oto ja!
Mów do mnie!” W przygotowaniach
do wydarzenia pomogli wolonta-
riusze, wybierający się do Panamy. 

Spotkanie rozpoczęło się Koronką
do Miłosierdzia Bożego o godzinie 1500.
Została ona oczywiście wyśpiewana!
Po wspólnej modlitwie na scenie
wystąpił zespół NiemaGotu. Razem
z grupą muzyków uwielbialiśmy
Boga śpiewem i tańcem. Następnie
przyszedł czas na przemówienie
naszych radomskich Księży Biskupów:
Henryka Tomasika i Piotra Turzyń-
skiego. Chwilę potem swoją konfe-
rencję wygłosił Ksiądz Arcybiskup 
Grzegorz Ryś, który zachęcał nas,
młodych, abyśmy zaufali Bogu i byli
gotowi spełniać Jego wolę. 

W końcu przyszedł najbardziej 
wyczekiwany moment Apelu – 
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Młodzież zebrana w hali oddała
pokłon Jezusowi, ukrytemu pod po-
stacią Chleba. Spotkanie zakończyła
animacja muzyczna zespołu, który
gościliśmy. Wszyscy z radością
chwaliliśmy Pana. 

Zimowy Apel Młodych był nieza-
pomnianym przeżyciem i z pewnością
pozostanie w naszych sercach 
na długo.

eg

Magda Świątek
Wiktoria Stępień

Magda Korba

„Jeden drugiego brzemiona noście”
– tak napisał św. Paweł w Liście do 
Galatów (Ga 6, 2). Zastanawiałam się,
co to w ogóle oznacza? Jaka jest 
istota tego cytatu?

Uświadomiłam sobie, że niesienie
czyjegoś brzemienia, ciężaru, to
niesienie samego bliźniego wraz 
z jego ciężarem. 

No właśnie – bliźniego. A kim 
on jest? 

...złodziej mojego czasu, który 
pojawia się w najmniej odpowied-
nim momencie. Przynudza. Zawraca
gitarę. Zajmuje ostatnie wolne 
miejsce w autobusie. Nie ma za grosz
gustu i taktu. Słoma mu z butów 
wychodzi. W kolejce przy kasie liczy
i liczy grosze w nieskończoność. 
Śmieje się z byle czego. Nie rusza 
po zmianie świateł, jakby zielone 
miało być jeszcze bardziej zielone. 
W teatrze komentuje na cały głos.
Wydziera się przez telefon. Opowiada
po raz kolejny te same żarty. Przerywa 
w pół zdania. Ma lepsze pomysły 
i oceny ode mnie. Ludzie go jakimś 
cudem lubią. Wiecznie się spóźnia. 
Nie uspokaja wydzierających się 
w kościele dzieci. Zawsze wszystko 
wie najlepiej, co gorsze – czasem 
faktycznie ma racje. Kibicuje nie tym,
co trzeba. Nie zamyka za sobą drzwi.
Wiecznie wszystkim i wszystkiemu 
robi zdjęcia. Przychodzi w ostatniej
minucie urzędowania. Tłumaczy mi,
co jest dla mnie dobre i krytykuje to,

co akurat lubię. W kinie szeleści
papierkami i wcina kanapki. Nie ma
słuchu, ale śpiewa na całe gardło. 
Hałasuje rano kosiarką do trawy. 
Gapi się jak sroka w gnat. Rezerwuje
miejsce w trzech kolejkach naraz. 
Siada z brzegu ławki w kościele 
i za nic nie chce się przesunąć...

Taki jest właśnie nasz bliźni. 
Nieznośny. Nieznośny, bo inny. Ma
inną wrażliwość, inne niż moje
poglądy polityczne, inne gusta,
przyzwyczajenia. Całkiem inne niż 
moje. Wszystko inne... 

Ale jeśli chcesz mu pomóc, to nie 
oczekuj, by było po Twojej myśli.
Nie uciekaj od jego nędzy, bo się 
nią nie zarazisz. Wolisz czasem 
wpłacić anonimowo na fundację, 
by ukoić swoje wrażliwe sumienie,
ale uciekasz od pomocy „bliskiemu”,
bo nieznośnemu bliźniemu. 

Może i pragniesz pomagać, więc
nie bój się bliźniego, jego czasem 
złości; frustracji; zapłakanych, prze-
jętych bólem oczu. Nie unikaj jego 
wzroku, choćby cię nim zabijał, bo
za tym spojrzeniem kryje się ludzka
bieda, przerażenie i niemy krzyk 
o pomoc. 

Tak, brzemię bliźniego ciąży, ale
inaczej nie byłoby brzemieniem. 
Jeśli nie czujesz, że niesiesz bliźniego
swego, to może niesiesz tylko puste,
mało ważące idee niesienia 
pomocy…

BRZEMIĘ BLIŹNIEGO, CZYLI: CZY ZIELONE
MOŻE BYĆ BARDZIEJ ZIELONE?

„Czasami media i niektóre 
środowiska intelektualne 

przekazują wyraźną nieufność
wobec orędzia Kościoła 

oraz pewne rozczarowanie. 
W następstwie tego wielu 

pracujących w duszpasterstwie, 
chociaż się modli, to jednak 

pogłębia w sobie pewien 
rodzaj kompleksu niższości, 

prowadzący ich 
do relatywizowania 

lub ukrywania 
swojej chrześcijańskiej 

tożsamości i przekonań”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA 

FRANCISZKA

Składamy serdeczne 
„Bóg zapłać” 

za ofiarowane 
przybory szkolne 

dla uczniów 
ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka.

Z SERCA 
DZIĘKUJEMY

s. Magdalena
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KONKURS DLA DZIECI
Do każdego dnia dopisz jedno słowo, które pasuje. Do wyboru masz tylko takie słowa: 

Eucharystia, Maryja, palma, krzyż, kapłaństwo, zmartwychwstanie, święconka, Józef.

Losowanie nagród za tydzień. Kupon konkursowy włóż do koszyka przed ołtarzem
kilka minut przed Mszą świętą o godz. 1145.

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

1. niedziela - ………………………………

2. niedziela - ………………………………

3. środa - ………………………….………

4. czwartek - ………………………………

5. czwartek - ……………….....……………

6. piątek - ………………………………….

7. sobota - ………………………………….

8. sobota - ………………………………….

Odpowiedzi:

ŚLADY
Luty. Spóźniona zima odrabia za

ległości. Samotnie przebywam na 
skraju maleńkiej wioski.

Parę metrów po wyjściu z chałupy
–  wokoło sama przyroda.

Droga zaśnieżona. Słychać głośny
chrzęst zmrożonego śniegu przy
każdym kroku. Po obu stronach
szerokiej łąki charakterystyczne tu 

olchowe lasy.

Wśród zamarłych teraz drzew,
krzewów i traw zwierzęta starają się
wyszukać cokolwiek do jedzenia, 
by przeżyć. Trzy małe sarenki coś
skubią, ptaki wyszukują nasionka,
skradający się lis ma chęć na – choćby
najmniejszego – gryzonia. Smutno
pokrzykując, żurawie oznajmiają, że
nie mogą znaleźć żadnego pokar-
mu, ale bez przerwy go szukają.

Wracam. Pozostawione przeze
mnie ślady są jak czas, co przeminął.
Nie wróci, ale daje szansę. Widziałeś,
przemyśl: zwierzęta mają instynkt, 
ty rozum i wolną wolę. 

Proste obrazy pełne wiary. Odpo-
wiedzi na moje, w czasie spaceru, 
pytania. Pozwalają zanotować w
sumieniu: to ja, nie Pan Bóg, jest
nierychliwy!

POSTANOWIENIE
Różne stawiałem sobie zadania 

na coroczny Okres Postu.

Bywało trudniej i łatwiej. Najprost-
sze były zadane sobie ograniczenia.
Termin czterdziestu dni rezygnacji
z czegoś, co wydawało się nieodzow-
ne, nie był zbyt długi. Z każdym
dniem rosła szansa, by stanąć 
w Wielkanoc z tarczą. 

W tym roku wybrałem: nie będę 
o nikim myślał negatywnie.

Mam to w sobie, może nie tylko 
ja, że o jednych lepiej myślę, o innych
gorzej. 

No to przez 40 dni nie będzie 
gorszych i lepszych. Wszyscy będą 
równo dobrzy. Co potem, to potem.

Nie zdawałem sobie sprawy, jak
szybkie są moje myśli. Jakie samo-
dzielne. Ja to ja. One to one. Poczułem
się jeszcze gorzej niż zapaśnik. 
W sportowej walce są przerwy między
rundami.

Z myślami jest walka ciągła. Bez-
ustannie przypominam sobie: zanim
pomyślisz o nim źle, pomyśl dobrze.

Mija dzień za dniem. Początkowe
wpadki, oj było ich było, stają się 
rzadkie, ale…

Powoli, powoli, ja i moje myśli 
stajemy się jedną drużyną. Nie wy-
gramy do zera, ale staramy się o taki
wynik, by na Rezurekcję nie przybyć
na tarczy.

Michał Jakaczyński

Michał Jakaczyński

„W obliczu trudności, jakie stwarza nasza epoka, należy chronić tożsamość niedzieli, a nade wszystko głęboko
ją przeżywać. Jeden ze wschodnich autorów, żyjący na początku III stulecia, odnotowuje, że już wówczas 

we wszystkich regionach wierni regularnie świętowali niedzielę. Praktyka ukształtowana spontanicznie stała się
potem regułą zatwierdzoną przez prawo: dzień Pański wyznaczał rytm całej dwutysiącletniej historii Kościoła.

Czyż jest do pomyślenia, by nie odmierzał także jego przyszłości?”

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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KALENDARZ
LITURGICZNY

11 marca 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Konstantego, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23
PSALM 137, 1-2. 3. 4-5. 6
2. czytanie: Ef 2, 4-10
EWANGELIA: J 3, 14-21

12 marca 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bernarda, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 65, 17-21
PSALM 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
EWANGELIA: J 4, 43-54

13 marca 2018r. – WTOREK
Imieniny: Ernesta, Bożeny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 47, 1-9. 12
PSALM 46, 2-3. 5-6. 8-9
EWANGELIA: J 5, 1-16

14 marca 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Leona, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 8-15
PSALM 145, 8-9. 13-14. 17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30

15 marca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Klemensa, Ludwik
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-20. 21-22. 23
EWANGELIA: J 5, 31-47

16 marca 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Hilarego, Izabeli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM 34, 17-18. 19-20. 21 i 23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30

17 marca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Zbigniewa, Patryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3. 9b-10. 11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje wielkopostne dla dorosłych – renowację
zeszłorocznych Misji Świętych. Serdecznie witamy w naszej para�alnej
Wspólnocie Księdza Prowincjała Adriana Galbasa SAC z Poznania, 
który przeprowadzi nas przez ten święty czas. Msze święte jutro, 
we wtorek i w środę o godz.: 630, 930 i 1800. We wtorek spowiedź 
rekolekcyjna od godz. 800 i 1630. O�ary składane na tacę w środę 
zostaną przeznaczone na dzieła apostolskie podejmowane 
przez księży pallotynów w Poznaniu.

2. Msza święta dla dzieci, które w maju przyjmą I Komunię świętą 
i dla ich rodziców, ze Szkoły nr 9 i 23, dziś o godz. 1500. 

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Księdza Rekolekcjonisty oraz drugi 
dzień Nowenny przed Uroczystością św. Józefa, Patrona naszej para�i, 
dziś o godz. 1715. Po Nabożeństwie można pod chórem złożyć o�ary 
na wystrój Grobu Pańskiego w naszej świątyni.

4. W tygodniu Nowenna do św. Józefa – po wieczornych Mszach świętych,
a w przyszłą niedzielę podczas Nabożeństwa Gorzkich żali.

5. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720, 
dla dzieci o godz. 1645, dla młodzieży o godz. 1900 w kaplicy Św. Rodziny. 

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.

7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za o�arowane przybory szkolne 
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka.

8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 zaprasza rodziców i dzieci 
z przyszłych oddziałów przedszkolnych na dzień otwarty w piątek, 
16 marca, w godz. 1600 – 1900. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej szkoły.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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