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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Chrystus ma być naszym wzorem umartwienia i zaparcia się
siebie. Ewangelia ukazuje nam jak Jezus walczy i zwycięża.
To, że Jezus jest kuszony, nie powinno nam nastręczać trud-
ności. Wiemy ze swego doświadczenia, że w pokusie doznajemy
grzesznego wyobrażenia i za chwilę może nastąpić zgoda
naszej woli. Ulegamy pokusom dlatego, że nosimy w sobie to,
co nam przysparza walk - zrodzeni jesteśmy z grzechu ciała. 
Bóg przyszedł na świat bez grzechu. Diabeł mógł Go kusić,
ale to kuszenie pozostawało czysto zewnętrznym. Zbroją
Chrystusa w walce z szatanem była pokuta i modlitwa. „Duch 
wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił Go diabeł. Po 
czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód”. Diabeł 
stara się sprowadzić Chrystusa na manowce, oddzielić Go od 
planu Ojca. „Żeby kamienie stały się chlebem... aniołowie na

rękach będą Cię nosić... dam Ci wszystko to... jeśli oddasz mi hołd”. Zamiast drogi upokorzenia, poniżenia, krzyża,
droga przez łatwy sukces. Za każdym razem Jezus odrzuca sugestie diabła, przytaczając słowa Pisma Świętego.
Wielki Post może być dla nas okazją, aby sprawdzić, czy nasz plan odpowiada Bożym planom. Musimy oczyścić
nasze chrześcijaństwo z osadu łatwizny, pozorów i powierzchowności, odrzucić dwuznaczność i podjąć decyzje,
które poprowadzą nas po drodze wyznaczonej przez Jezusa. Jeżeli nasz Pan przyjął na siebie kuszenie, to i my 
nie jesteśmy od tego wolni. „Świadomość podlegania pokusom jest poniekąd pierwszym warunkiem pokuty, 
czyli nawrócenia” (św. Jan Paweł II). Nasz udział w obrzędach Wielkiego Postu niech nas odrodzi za przewiny 
i wprowadzi do uczestnictwa w tajemnicy zbawienia. Adam Żak
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1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EWANGELIA: Mt 4, 1-11

„Panu, twemu Bogu, 
będziesz oddawał hołd 

i tylko Jego będziesz czcił”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. (...) 

„Duch” oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego stworzenia, 
jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, 

by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Ważne jest też, by uświadomić sobie w pełni, jak głęboka więź istnieje między wspólnotą z Chrystusem,

a wspólnotą z braćmi. Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne jest braterskim spotkaniem, 
co celebracja winna wyraźnie ukazywać, nie naruszając jednak stylu właściwego akcji liturgicznej. 

Przyczynia się do tego zwyczaj gościnnego witania gromadzących się wiernych 
oraz ton samej modlitwy, która ogarnia potrzeby całej wspólnoty”.
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opr. 
Jadwiga Kulik

PROGRAM ADORACJI 
W I PIĄTEK MARCA
Miejsce: kaplica Świętej Rodziny

KOLEJNE SPOTKANIE 
DLA KOBIET

Wspólnota „Galilea” 
zaprasza na 

kolejne spotkanie 
dla kobiet 

w sobotę, 7 marca, o godz. 1700. 
Rozpoczęcie w kawiarence. 
Gościem specjalnym będzie 

zespół muzyczny „Jak Najbardziej”, 
który tworzą kapłani z naszej diecezji.

g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec 

/Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1100 cisza /Ruch Rodzin Nazaretańskich/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza święta i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1710 błogosławieństwo
g. 1830 wznowienie Adoracji, cisza
g. 2000 Schola Pallottiego

KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE 
DLA KOBIETDLA KOBIET

KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE 
DLA KOBIETDLA KOBIET

KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE KOLEJNE SPOTKANIE 
DLA KOBIETDLA KOBIET

Uczestnicząc w Liturgii Środy 
Popielcowej, w czasie obrzędu posy-
pywania głów popiołem (pochodzą-
cym ze spalonych, ubiegłorocznych
palm wielkanocnych), kapłani przy-
pomnieli nam o śmierci, przemijaniu
i znikomości rzeczy ziemskich słowa-
mi: „Pamiętaj człowieku, że prochem
jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19).
Obrzęd posypania popiołem przy-
pomniał nam też, że mamy duszę
nieśmiertelną. I dlatego kapłani
mówili też: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1, 15).

Prochem jest nie tylko nasze ciało,
ale prochem jest cały człowiek bez 
Boga. Czas chwały, sława, zachwyt 
i splendor tego świata są na TYM-
CZASEM. Za chwilę nie będą miały 
znaczenia i nikt o tym nie będzie
pamiętał. Pismo Święte mówi nawet,
że po bezbożnym zginie nawet 
pamięć (por. Ps 9, 6; Prz 10, 7). 

Nasze życie w ciele jest NA TYM-
CZASEM. I niezależnie od tego, jaki 
człowiek byłby silny, zdrowy, inte-
ligentny i jak wiele w życiu zdobył,
jak wysokie stanowisko by piasto-
wał... Książę, król, czy żebrak w końcu
i tak umrzeć musi. 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tego jak te słowa są praw-

dziwe i w jakim kontekście zostały
wypowiedziane przez Boga i co tak
faktyczne oznaczają. Wiara w Ewan-
gelię jest ufnym i całkowitym odda-
niem siebie Jezusowi objawiającemu
się właśnie w wierze, w praktykowaniu
wiary. Wiara głęboko przeżywana
daje swoistą pewność, że podążając
za Jezusem i Ewangelią człowiek 
wejdzie do Królestwa Bożego.

Wielkopostny rytuał posypywania
głów popiołem jest ściśle związany
z sakramentem pokuty. Wielki Czwar-
tek, już od IX wieku, a nawet wcze-
śniej, obchodzony był jako dzień 
odpuszczenia grzechów i pojednania
z Kościołem. Obrzęd posypania po-
piołem, poprzedzony sakramentalną
 spowiedzią, wpisywał wiernych w 
czas pokuty, by w Wielki Czwartek 
mogli przyjąć rozgrzeszenie. 

„Pamiętaj człowieku, że prochem
jesteś i w proch się obrócisz”. „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Jezus woła. Czy ja to łyszę? Czy ja
to rozumiem? Czemu wciąż boję się
zostawić wszystko i pójść za Nim? 
Przecież powiedział wyraźnie: na-
wracajcie się! Muszę więc zawrócić.
Zmienić drogę, zmienić myślenie, 
zaufać Mu wreszcie! Nie lękać się 
o jutro.

ŻYCIE NA TYMCZASEM POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA 

FRANCISZKA
„Prośmy Pana, aby dał nam 
zrozumieć prawo miłości. 
Jak dobrze jest posiadać 
to prawo! Jak dobrze jest 

miłować się nawzajem 
ponad wszystko! 

Tak, ponad wszystko! 
Do każdego z nas skierowane jest
Pawłowe wezwanie: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem 

zwyciężaj” (Rz 12, 21). 
I jeszcze: „W czynieniu dobra 

nie ustawajmy” (Ga 6, 9). 
Wszyscy mamy sympatie 

i antypatie i być może w tym 
momencie jesteśmy wściekli 

na kogoś. Powiedzmy 
przynajmniej Panu: 

„Panie, jestem wściekły na 
tego, na tę. Proszę Cię za niego 

i za nią”. Modlitwa za osobę, 
która nas irytuje, jest pięknym 
krokiem ku miłości i jest aktem 
ewangelizacji. Zróbmy to dzisiaj!

Nie pozwólmy się okraść 
z ideału miłości braterskiej!”
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KONKURS DLA DZIECI
Wybierając z tabeli odpowiednie litery

odczytaj hasło zgodnie z podanym zapisem.
Losowanie i rozdanie 

bądź samo rozdanie nagród za tydzień.
d5; c5; c3; c1; a1; c2; f5; d6; c2; a4; f4; d5; e4; b5; 

a6; e2; e3; a4; a3; b2; c2; f6; d4; f4; d2; b3; b4.

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

Eucharystia to wyraz największej
miłości. Jest ona najwspanialszym
„dowodem” tego, że Bóg kocha 
człowieka. W Eucharystii Jezus po-
kazuje nam znaczenie słów: „Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie oddaje za swoich 
przyjaciół” (J 15, 13).

Trzy lata temu przeżyłam doświad-
czenie ciężkiej choroby. Miałam
skomplikowaną operację. Począt-

CO ICH ŁĄCZY? ...TAJEMNICA! /9/

 

a b c d e f

1 I P W P F T

2 T Z E Z Ł E

3 R Y A E O S

4 P Ż Z K Y R

5 O S B Z J N

6 Z N Y I L Z

HASŁO: .............................................................................................

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

KOLEJNY 
MĘSKI 

RÓŻANIEC 

Tym razem na Glinicach. 
W kościele 

Najświętszego Serca Jezusowego.
Rycerze Kolumba zapraszają:

„Zabierz syna, 
nie zapomnij o ojcu”.

O godz. 1500 Msza święta, 
o 1610 – wyjście procesji 

modlitewnej, 
ok. godz. 1700 – zakończenie.

Zapraszamy już dziś,
1 marca!

ulatywał lęk. Wracałam do sali ze
szpitalnej kaplicy mocniejsza na
duchu i ciele. Tak było przez cały 
trzytygodniowy pobyt w szpitalu. 
Codzienna Msza święta sprawiła,
że pogodziłam się z konsekwen-
cjami przebytego zabiegu.

Co daje mi częste uczestnictwo
w Eucharystii? Obecność ta wciąż 
daje mi siłę do pokonywania trud-

ności i jest powierzeniem Panu
problemów dnia codziennego, gdyż
„nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają”. 

Bardzo dotykają mnie słowa 
św. Jana Bosko: „Komunia nie jest 
dla świętych, ale dla tych, którzy 
chcą stać się świętymi. Leki podaje 
się chorym, słabym daje się jeść”.

kowo zastanawiałam się, jak przejdę
tę drogę? Czy się nie rozsypię? Byłam często 
bezradna, przybita, wyczerpana. Ale wtedy
przychodziła myśl, że - pomimo słabości -
mam być na Eucharystii.

Mówi się: „Jak trwoga, to do Boga”. Podję-
łam decyzję, że pójdę na Mszę świętą w dzień
powszedni. I działo się coś niesamowitego:
po przyjęciu Komunii świętej wracały mi siły,
ból ustępował, pojawiał się pokój serca,

Anna
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1 marca 2020r. – NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
PSALM: 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17
2. czytanie: Rz 5, 12-19
EWANGELIA: Mt 4, 1-11

2 marca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Franciszka, Heleny 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Kpł 19, 1-2. 11-18
PSALM: 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

3 marca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Hieronima, Maryny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 55, 10-11
PSALM: 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

4 marca 2020r. – SRODA
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Imieniny: Adriana, Kazimierza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 51, 13-20
PSALM: 16, 1-2a i 5. 7-8. 11
2. czytanie: Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 15, 9-17

5 marca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Adriana, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Est 4, 17k. l-m. r-u
PSALM: 138, 1b-2a. 2b-3. 7e-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

6 marca 2020r. – PIATEK
Imieniny: Róży, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 18, 21-28
PSALM: 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

7 marca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Felicji, Tomasza 
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

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 
w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. 

2. 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.

3. Msza święta i katecheza dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców
dziś o godz. 1800.

4. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne 
i Msza święta za zmarłych.

5. W środę, 4 marca, Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, 
patrona naszego miasta i naszej diecezji.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne 
o godz. 1730.

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

8. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1720.
Spowiedź dla dzieci o godz. 1615. Po Drodze krzyżowej dla dzieci 
będzie udzielona Komunia święta pierwszopiątkowa. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny od godz. 830 do 2100.
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych. 

9. 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.

10. W I sobotę miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Matki Bożej o godz. 1700.

11. Wspólnota „Galilea” zaprasza na kolejne spotkanie dla kobiet 
w sobotę, 7 marca, o godz. 1700. Rozpoczęcie w kawiarence. 
Gościem specjalnym będzie zespół muzyczny „Jak Najbardziej”, 
który tworzą kapłani z naszej diecezji.

12. W przyszłą niedzielę, 8 marca, do puszek będą zbierane o�ary 
na dzieło pomocy „Ad Gentes”. Tradycyjnie II Niedziela Wielkiego Postu
jest dniem modlitw i pomocy dla misji i misjonarzy.

13. W kancelarii trwają zapisy na dwa wyjazdy na Misterium Męki Pańskiej
do naszego Seminarium w Ołtarzewie: na 14 marca /sobota/,  godz. 1100,
oraz na 21 marca /sobota/, godz. 1300. Koszt: 30 zł.

14. Do 16 marca w kancelarii można zapisać się na kartę wstępu 
na Uroczystość Beaty�kacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia, która odbędzie się w niedzielę, 7 czerwca, 
o godz. 1200 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Przewidziane są też
karty parkingowe. Można także zgłaszać się na wyjazd autokarowy 
na Beaty�kację. Informacje pod numerem telefonu: 601 272 871.

15. Ks. Ryszard Robakiewicz SAC z Wrzosowa zaprasza do udziału 
w pielgrzymce do Medjugorie w dniach 26 czerwca – 2 lipca. 
Informacje pod numerem telefonu: 500 535 505.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE 
WIELKIEGO POSTU

O GODZ. 1715


