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     Dzisiejsza Ewangelia przedstawia opowiadanie o kuszeniu Jezusa 
na pustyni. Diabeł stara się sprowadzić Jezusa na manowce i oddzielić Go
od planu Ojca. Zamiast drogi upokorzenia, poniżenia, miłości i krzyża
– droga przez łatwy sukces, popularność: „rozkaż temu kamieniowi, 
aby stał się chlebem... dam Ci całą władzę i jej przepych... jeśli oddasz mi
hołd, wszystko będzie Twoje”. Za każdym razem Jezus odrzuca propozycje
Szatana. Zbroją w walce była dla Chrystusa pokuta i ufna modlitwa.
Ta postawa Jezusa ma być naszym pierwowzorem umartwienia 
i zaparcia się siebie. Na walkę z pokusą wezwany jest każdy chrześcijanin,
a zwycięstwo będzie po jego stronie, jeśli będzie posługiwał się bronią
Chrystusa – pokutą i modlitwą. „Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka... On sam cię wyzwoli z sideł 
myśliwego i od zgubnego słowa” (Ps 91, 1.3). Potrzeba nam ciszy,
aby zstąpić do swej głębi i rozważać o tym, co wewnętrzne. Pokusa

to czas decyzji i wyboru. „Trzeba, ażeby Kościół naszych czasów był w pełni świadom próby, przez którą 
przechodzi. Kościół nie może być wolny od pokus, jeśli sam Pan przyjął je na siebie. Świadomość podlegania
pokusom jest pierwszym warunkiem pokuty, czyli nawrócenia” (św. Jan Paweł II). „Boże, spraw, abyśmy przez
doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa” (modlitwa dzisiejszej
Mszy świętej). Adam Żak
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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny 

do poznania i pokochania swojego Stworzyciela”.

„Jezus przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
gdzie był kuszony przez diabła”.

Kolejny Post. Czas wartościowania i czynów, by się
zbliżyć nieprzymuszenie do zrozumienia nieodzow-
ności niesienia swego – lżejszego czy cięższego akurat
w tym roku – krzyża.

Ostatnio zaintrygowała mnie postać prof. Simony
Kossak (córki znanego malarza Jerzego). 

Życie, od wczesnego dzieciństwa, miała trudne, 
choć bardzo urozmaicone. Postanowiłem prześledzić
jej zainteresowania, w tym również przeczytać książki,
które wywarły na niej szczególne wrażenie.

W jednej z nich, autorstwa Trygve Gulbranssena,
„A lasy wiecznie śpiewają”, znalazłem ustęp: „Nasze 
myśli i czyny są tak związane z ziemią, że same z siebie
drogi do Boga znaleźć nie mogą… Ale Bóg nam dał
dar modlitwy... I prowadzi nas do celu, mimo wszystkich
przeciwieństw”.

Sądzę, że te słowa są warte przemyślenia po posy-
paniu naszych głów popiołem we Środę Popielcową.

Michał Jakaczyński

Ps. Podobnie jest z kon�iktami...

POSTNĄ DROGĄ
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5 PROPOZYCJI PROSTYCH
W Wielkim Poście każdy z nas 

jest wezwany do przemiany i nawró-
cenia. Może to ostatnia szansa w
naszym życiu? 

Dobrze przeżyty Wielki Post 
sprawia, że Święta Śmierci i Zmar-
twychwstania Jezusa stają się naj-
ważniejsze osobiście dla nas – tak, 
jak są najważniejsze dla Kościoła 
świętego na całym świecie.

Uwierzyć w Zmartwychwstanie!
Tylko tego tak naprawdę nam po-
trzeba.

Dziś Pierwsza Niedziela Wielkiego
Postu. Jesteśmy jeszcze u progu.
Zastanawiasz się wciąż, co możesz 
zrobić, aby ten czas był owocny? 

Oto 5 propozycji:
1. Porządki.
Ale nie te domowe. Porządki w sercu
i w życiu. Czyli: dobry rachunek sumie-
nia, spowiedź święta... Postanowienie
poprawy... Ale takie naprawdę logi-
stycznie ogarnięte. Lepsze niż zwykle.
Trzeba wyrzucić z serca to, co nie-
potrzebne, a „odzyskane” miejsce
wypełnić Bogiem. Zdobyć się na to,
by przeprosić kogo trzeba... Naprawić
to, co się jeszcze naprawić da...

2. Postanowienie. 
Nie będę jeść słodyczy. Chyba, że 
tylko po obiedzie. Banalne? No to 
zrezygnuj z kawy, masła, internetu 
po godz. 17, smartfona dłużej trzy-
manego w ręku niż 7 minut dziennie...
O�aruj Panu tę drobną przyjemność.

To przecież tak niewiele, a może 
być sporym wyrzeczeniem. Łatwo 
nie będzie. Pokus wokoło się jeszcze
pewnie namnoży... Ale licz też na 
domowników, przyjaciół, że wesprą.
Razem będzie łatwiej...

3. Będę chodzić przed ołtarz Pana. 
Na Nabożeństwa Drogi krzyżowej, 
Gorzkie żale... Spróbuję tak zorga-
nizować sobie czas, aby móc uczest-
niczyć, szczególnie w piątki, w drodze
Pana Jezusa na Golgotę. To nabo-
żeństwo w naszej para�i jest cztery
razy dziennie, dlatego łatwiej będzie
wybrać i dopasować godzinę do
swoich zajęć. 

4. Zwolnię trochę. 
Ciągle biegnę i gdzieś się spieszę. 
Nie mam czasu dla bliskich, na roz-
mowy z nimi. Wielki Post wykorzystam
na wspólne spędzanie czasu, wyjście
na spacer, czy nawet do kina z córką.
Bycie razem, a nie obok siebie.

5. Rekolekcje.
Wsłucham się w przesłanie i nauki 
głoszone przez Księdza Rekolekcjo-
nistę. Już od III Niedzieli Wielkiego 
Postu.

Wielki Post niech będzie drogą
prowadzącą przez Ogród Oliwny, 
Golgotę, grób do Zmartwychwsta-
łego Pana. Tyko z Nim mogę zmienić
i wyprostować ścieżki swojego życia
i budować na dobrym fundamencie...

NAJKRÓTSZA 
MODLITWA 
Westchnienie

Chrystusie

Oddech mój 
Coraz krótszy się staje
 
Szukam więc miejsca
[między jednym a drugim 
tchnieniem] 
Na westchnienie 
Do Ciebie Panie 

Stajesz się w nim 
Miłosną pieśnią 
I modlitwą poranną
I środkiem nasennym 
Gdy noc za długa się zdaje

I nadzieją jesteś 
Którą serce karmię

Zanim oddech mój 
Ciągłą linią się stanie 
Niech zdążę westchnąć 
Do Ciebie Panie

Westchnienie 
Tylko TY rozumiesz 

Przebacz mi 
Modlitwę byle jaką
Przebacz miłość nie taką 
Przebacz serca zwątpienie 

Tylko westchnieniem 
Mogę Ciebie dotknąć 

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Zamknięcie się w sobie oznacza kosztowanie gorzkiej trucizny osamotnienia, 
a ludzkość traci za każdym dokonywanym przez nas wyborem egoistycznym”.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

„Kościół, gromadząc się na niedzielnej Liturgii,
daje w ten sposób świadectwo światu, 

że dzieli radość i nadzieję, smutek 
i trwogę ludzi współczesnych, 

zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących”.

Jadwiga Kulikmz

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK 

DLA DOROSŁYCH: 
O GODZ. 730 i 1720

DLA DZIECI: 
O GODZ. 1645

DLA MŁODZIEŻY:  
O GODZ. 1900
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

Krzyżówkę przygotowała Zuzia Cichoń

Wpisz wszystkie odpowiedzi. 

Losowanie nagród 
za tydzień.

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

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

1
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8

9
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11

12

13

1. Apostoł, który zdradził Jezusa
za 30 srebrników.

2. Dzień, który rozpoczyna 
Wielki Post.

3. Kolor liturgiczny 
Wielkiego Postu.

4. Góra, na której został 
ukrzyżowany Jezus.

5. Ostatnia niedziela 
przed Wielkanocą.

6. Zasunięto nim grób Jezusa.

7. Apostoł, który zaparł się Jezusa.

8. Dźwigał go Szymon z Cyreny
razem z Jezusem.

9. Post, który obowiązuje w Środę
Popielcową i Wielki Piątek.

10. Jeden z najważniejszych
dobrych uczynków.

11. Dzień, w którym święcimy
pokarmy.

12. Ogród, w którym został 
pojmany Jezus.

13. Podpisał wyrok śmierci 
na Jezusa.

Wpisz wszystkie odpowiedzi.

1

3

4

Apostoł, który zdradził Jezusa

BEZ BOGA JESTEŚMY PROCHEM
Wielki Post to doskonały czas 

realnej i bardzo rzeczowej re�eksji 
nad sobą i nad tym, co w moim życiu
jest byle jakie i niegodne imienia 
chrześcijanina.
 

„Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (Rdz 3, 19). To zdanie 
słyszeliśmy nad swoimi głowami 
kilka dni temu. Jak niewiele jednak 
osób zdaje sobie sprawę, jak praw-
dziwe są to słowa... Co tak naprawdę
oznaczają?

Posypać głowę popiołem, to 
uniżyć siebie całkowicie. Myśl tę
podjął Adam Mickiewicz w „Dziadach”,
gdy w usta ks. Piotra wkłada słowa: 
„Panie! Czymże ja jestem przed
Twoim obliczem? Prochem i niczem;
Ale gdym Tobie moję nicość wyspo-
wiadał; Ja, proch, będę z Panem 
gadał”. 

Człowiek bez Boga jest niczym.
Dopiero w postawie całkowitego
uniżenia możemy rozpocząć czter-
dzieści dni przygotowań do świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Nie 
jest przypadkiem, że posypujemy 
głowy prochem przed tymi Świętami,
kiedy usłyszymy radosne „Alleluja
– Chrystus zmartwychwstał!”. Posy-
pujemy głowy popiołem, aby usłyszeć,
że proch na nowo ożył.

Niech ten „czas upragniony”, czas
zbawienia, czas Wielkiego Postu,
wzbudza w nas nadzieję, że z pomocą
łaski Bożej i życzliwych ludzi możemy
coś zmienić na lepsze w swoim życiu.
Bo wiadomo – bez Boga jesteśmy 
prochem.

opr. Jadwiga Kulik
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1. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 1715. Po Nabożeństwie można złożyć do puszek o�ary 
na przygotowanie Grobu Pańskiego w naszej świątyni.

 
2. Dziś podczas Gorzkich żali rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa 

– przed naszym para�alnym odpustem. W dni powszednie – Nowenna
o godz. 1745.

3. W środę, 13 marca, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych 
i samotnych. O godz. 830 różaniec i możliwość spowiedzi; 
o godz. 900 Msza święta i Adoracja.

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

5. W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział 
w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w Nabożeństwie
Gorzkich żali, można uzyskać odpust zupełny.

6. W przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem będą zbierane o�ary 
na dzieło pomocy „Ad Gentes”. Tradycyjnie II Niedziela Wielkiego Postu
jest dniem modlitw i pomocy dla misji i misjonarzy.

7. Prowadzimy zapisy na wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do naszego 
Seminarium w Ołtarzewie 13 kwietnia o godz. 1430. Zapisy w niedzielę 
w zakrystii, a w tygodniu w kancelarii para�alnej. Koszt: 30 zł.

8. Hospicjum Królowej Apostołów przy ul. Wiejskiej 2 służy pomocą 
w wypełnianiu PIT-ów.

9. Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Gagarina 19 serdecznie zaprasza 
na Dzień Otwarty w piątek, 22 marca. Szkoła rozpoczyna nabór do klas 0–8
na nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców, 
którym odpowiada nauka w systemie jednozmianowym.

10. Szkoła Podstawowa nr 23 także zaprasza rodziców i dzieci, które 
we wrześniu rozpoczną naukę w zerówce, na Dzień Otwarty. 
Rozpocznie się on w środę, 13 marca, o godz. 1700 przedstawieniem 
w wykonaniu dzieci z zerówek, potem będzie spotkanie z psychologiem
oraz indywidualne spotkania z dyrekcją szkoły, wychowawcami, 
pedagogiem i logopedą. 

10 marca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Cypriana, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 26, 4-10
PSALM 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
2. czytanie: Rz 10, 8-13
EWANGELIA: Łk 4, 1-13

11 marca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konstantego, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 19, 1-2. 11-18
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

12 marca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Bernarda, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55, 10-11
PSALM 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

13 marca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Ernesta, Bożeny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 3, 1-10
PSALM 51, 3-4. 12-13. 18-19
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

14 marca 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Matyldy, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
PSALM 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

15 marca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Klemensa, Ludwiki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 18, 21-28
PSALM 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

16 marca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Izabeli, Oktawii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 26, 16-19
PSALM 119, 1-2. 4-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

KALENDARZ
LITURGICZNY

I TYDZIEŃ PSAŁTERZA
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K R Ó L O W E J  A P O S T O Ł Ó W :
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Odeszli w lutym do Pana:

Sakrament chrztu świętego w lutym przyjęło 
dziewięcioro dzieci. 9

Andrzej Józef Gajos /l. 72/
Władysław Wysocki /l. 84/

Jan Prokop /l. 85/
Władysława Dobczyńska /l. 90/

Stanisława Bordowicz /l. 91/
Helena Gaj /l. 95/

Marcin Hernik /l. 41/
Ewa Cholewińska /l. 51/
Bożena Tomczyk /l. 67/
Maria Wiktoria Manowiecka /l. 67/
Marian Jan Suwała /l. 71/
Halina Krystyna Grudzień /l. 72/


