
Moja Parafia | 1 

m
oj

ap
ar

af
ia

24
.p

l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     „Jezus zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana
i wyprowadził ich... na wysoką górę. Tam przemienił się w ich
obecności”. Przemienił się tzn. objawił im piękno swej Boskiej
chwały, a Ojciec potwierdza, że „On jest moim Synem”. Apo-
stołowie są szczęśliwi. „Panie dobrze, że tu jesteśmy”. Chcą 
zostać tutaj i zamieszkać, przyjąć do siebie to światło niosące
pocieszenie. „Jeśli chcesz, postawię tutaj trzy namioty”. A przecież
czeka ich obecność na drugiej górze, Kalwarii. O dzisiejszym
przeżyciu mogą dopiero mówić, kiedy Syn Człowieczy zostanie
wskrzeszony z martwych. Teraz mają Go słuchać. Góra Tabor 
ma być dla uczniów umocnieniem przed Kalwarią. Uczestnicy
Przemienienia zaufali Jezusowi i pilnie Go słuchali. Te zalecenia
Ojca zostały przekazane nam. Co to znaczy słuchać Chrystusa?

Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Jakimi jesteśmy chrześcijanami? Czy nasze życie jest
zgodne z wiarą? Czy podejmujemy drogę Nauczyciela i przechodzimy ją razem z Nim? Wzorem Jezusa musi 
dokonać się i nasze przemienienie. Temu służy okres Wielkiego Postu. Oczekujemy na „nowe niebo”, ale musimy
być świadomi, że czeka nas ciężka praca nad sobą. Tymczasowość naszego życia wyraża się w bolesnym do-
świadczeniu przemiany. Korzystajmy z wielkopostnych nabożeństw i z wielkim zaangażowaniem przeżyjmy 
rekolekcje. Niech myślą przewodnią w tym czasie naszego przemienienia będą słowa „JEGO SŁUCHAJCIE!”. 
Panie! Pragnę się przemienić, ale mogę tego dokonać z Twoją pomocą. Adam Żak
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2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

EWANGELIA: Mt 17, 1-9

„On jest moim Synem umiłowanym... 
Jego słuchajcie!e”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Przekazanie znaku pokoju, które w rycie rzymskim celowo poprzedza Komunię eucharystyczną, 

to gest szczególnie wymowny: wierni wykonują go, aby wyrazić aprobatę Ludu Bożego 
dla wszystkiego, co zostało dokonane w celebracji, oraz potwierdzić zobowiązanie do wzajemnej 
miłości, jakie podejmują spożywając jeden Chleb, pomni na nakaz zawarty w słowach Chrystusa: 
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 

zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! 
Potem przyjdź i dar swój ofi aruj!” (Mt 5, 23-24)”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Tradycja duchowa Kościoła mówi także o „sercu”, w biblijnym sensie „głębi jestestwa”, 

gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu”.
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Świadectwa nastolatków:

„Z krzyża płynie życiowa siła. Patrząc
codziennie na krzyż Jezusa – możemy
osiągnąć każdy cel w naszym życiu”.

Mikołaj

„Jezus na krzyżu wytrzymał to
cierpienie. Trzy godziny czekał na
śmierć, by nas uratować od naj-
gorszej śmierci”.

Agata

„W oczach Jezusa na krzyżu widzę 
łzy bólu. Po śmierci otrzymał jeszcze
wielką ranę pod żebrami. Widząc 
taki krzyż chcę wzbudzać w sobie 
żal i pragnienie spowiedzi.”

Marysia

„Jezus na krzyżu cierpi za nas i za
nasze grzechy. Niektórzy ludzie tego
nie doceniają. A On i tak kocha
wszystkich”.

Julia

„Krzyż przypomina mi, że Jezus 
zwyciężył zło oraz że jest spowiedź
święta i dzięki niej Jezus leczy nas 
ze zła”.

Kacper

„Gdy patrzę na krzyż – łza sama 
leci z mojego oka. Nie dowierzam, 
że ludzie tak tragicznie się zacho-
wali w stosunku do Zbawiciela.
On na to nie zasłużył. Został umę-
czony jak bandyta i zbrodniarz.
Bardzo tego żałuję. Teraz na pewno
zachowalibyśmy się lepiej. Ale 
Jezus przyjął to wszystko także za 
moje grzechy.”

Marcel

„Przy krzyżu Jezusa widzę zachmu-
rzone niebo. Chmury opadają aż
na ziemię. Ze smutku, że umiera 
Zbawiciel”. Ola

„Krzyż to coś wielkiego. Wielu ludzi,
niestety, odrzuca go i często muszą
iść do piekła. Musimy się za takich 
ludzi gorąco modlić. Gdyby Jezus
nie umarł na krzyżu, to by ten świat
był wielkim piekłem”.

Kacper

„Dzięki krzyżowi jesteśmy wolni
od grzechu pierworodnego. Jezus
trzeciego dnia zmartwychwstał, 
udowadniając, że jest Synem 
Bożym”.

Bartosz

GDY PATRZĘ 
NA KRZYŻ... /1/

Na rekolekcjach poruszyła mnie
historia chłopczyka, który na Gwiazdkę
chciał dostać żółty rowerek. Rodzi-
ców nie było stać na taki prezent.
Chłopiec modlił się codziennie:
„proszę Cię, Boże, o ten mały żółty 
rowerek” i szedł spać. Gdy w Wigilię
otworzył prezent i zobaczył, że dostał
książkę, był smutny. Mama powie-
działa mu, że jest jej przykro, że nie
dostał tego, co chciał. A on jej na 
to: „Po prostu Bóg mnie nie wy-
słuchał”. Ale to nieprawda! Bóg 
wysłuchał chłopczyka, ale powiedział:
„Nie”. Ksiądz Marcin opowiadał to 
wszystko z wielką pasją.

Julia

Na rekolekcjach najbardziej podo-
bało mi się śpiewanie. Gdy śpiewa-
liśmy wszyscy – to było niezwykłe. 
Ogólnie całe rekolekcje mi się po-
dobały. Ksiądz był fajny, super się
go słuchało. Bardzo szybko mijał czas
i moim subiektywnym zdaniem 
rekolekcje trwały za krótko. Chciał-
bym, aby moi koledzy, którzy nie 
chodzili na rekolekcje, przyszli 
w następnym roku. Marcel

Z rekolekcji zapamiętam samolot,
który może lecieć, bo ma dwa skrzy-
dła: modlitwę i dobre uczynki. Pod-
czas nauk zyskałem nowe spojrzenie
na Boga.

Dawid

Najlepszy dla mnie moment tych
rekolekcji, to to, że zostałem wybrany
do eksperymentu i zapaliłem lampkę.
I wszyscy mi gratulowali.

Kacper

Zadziwiający był dla mnie film o
małym chłopcu, który miał chorą
matkę, ale nie miał pieniędzy na 
leki, więc je ukradł. Jakiś obcy pan 
zapłacił chłopcu za te lekarstwa. 
Dwadzieścia lat później ten „obcy 
pan” zachorował. Okazało się, że ten
„mały chłopiec” został lekarzem 
i zapłacił za operację „obcego, lecz 
znajomego pana”, chociaż była droga.
Dobro zawsze wraca do każdego, 
nawet po dwudziestu latach albo 
więcej”.

Agata

ŚWIADECTWA NASTOLATKÓW 
PO REKOLEKCJACH /1/

Dożyliśmy czasów, gdzie prawie
wszystko, co się psuje, wyrzucamy
na śmietnik. Niczego się nie 
naprawia...

I my sami, przytłoczeni grzechem,
często nie widzimy już żadnej na-
dziei, nie dajemy sobie szansy...

Wielkopostne Nabożeństwo Drogi
krzyżowej może nauczyć nas na-
prawiania. A tak bardzo potrzebują
tego nasze serca.

Jezus szedł drogą krzyżową...
Wśród nienawistnych krzyków,
popychany i wyśmiewany... Jego
Ciało ociekało krwią. Był śmiertelnie
zmęczony, a szedł. Upadł. Pierwszy,
drugi i trzeci raz... Ale wstał i szedł 
dalej. Na górę Golgotę, by doko-
nać zbawienia świata. 

Szedł. On – Syn Boży – Człowiek. 

Ile razy ja uginam się i upadam
pod ciężarem grzechu? Ile razy 

nie mam już siły, aby iść dalej?

A Jezus mówi: „weź swój krzyż 
i idź za Mną”. Weź swoje trudne 
relacje w pracy czy w rodzinie, weź
trud szarej codzienności, weź swoją
samotność i brak miłości... 

Dlaczego tak często buntuję się
niosąc ten krzyż? Dlaczego tak
ciężko iść?

Bo chcę swój krzyż dźwigać sama. 

A przecież nie dźwigam go sama.
To Jezus podtrzymuje mnie, gdy 
upadam. Musze tylko ciągle uczyć 
się zaufania Panu, zawierzenia... 
Zamknąć oczy i pozwolić się 
prowadzić...

Droga krzyżowa dokonała się 
w ogromnym bólu, w poniżeniu... 

Idźmy z Nim. Bo tylko tak możemy
przetrwać...

NAPRAW SERCE
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ZADANIE DLA DZIECI
Napisz modlitwę, w której poprosisz Pana Jezusa o to, 

by Twoi Rodzice i Dziadkowie dobrze przeżyli 
czas swoich rekolekcji.

Losowanie lub samo rozdanie nagród za tydzień.

opr.

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

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

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

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

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

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

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

jak miecz słowo Boże i pełne wsparcie
u niezliczonych Świętych. Za głoszenie
Królestwa Chrystusa otrzymamy taki
pokój serca, o jakim świat może
tylko pomarzyć. 

By wybrać takie życie, musimy
przekroczyć próg lęku.

I post bardzo pomaga, by lęk 
pokonać.

Ciągle czyhają na nas pokusy. 
Np. prowadzące do przejedzenia i to
często niezbyt zdrowym jedzeniem.
Wypełniamy nim żołądek po brzegi,
a potem wzdęcia i wyrzuty sumienia
zawsze idą w parze... 

Wstrzemięźliwość jest aniołem 
strzegącym serca, sprawdzoną drogą
do zjednoczenia z Bogiem i wewnętrz-
nej ciszy i wolności. Pamiętajmy,
że Chrystus zawsze grzecznie puka 
do naszego serca, a zło włazi 
„z butami”.

Post musi być połączony z Jezu-
sem. Jeśli nie poczujesz miłości do 
Kościoła, Twój post będzie nie lada 
udręką. Zamiast smakować jedności
z Bogiem, będziesz odliczać godziny
do tego, aby coś zjeść. Przez umysł
będą przelatywać szarlotki, kawy
latte i inne smakołyki... 

Jeśli wytrwasz przy Jezusie, do-
świadczysz niewyobrażalnej radości.
To jest właśnie owoc postu!

Wszyscy mistycy i święci pościli.
Św. Jan Maria Vianney często pościł
cały dzień, spowiadając nawet po
17 godzin. Sypiał na drewnianych
deskach, a spożywał najczęściej goto-
wane ziemniaki. Jakie były owoce 
takiego postnego życia? Nawrócenie
niemal całej jego parafi i! 

Niestety, żyjemy w czasach prze-
pychu, przesytu, a każdy niedostatek
biegniemy szybko zapełnić... A może
jednak warto spróbować prawdzi-
wego postu?

„WYSTARCZY CI MOJEJ ŁASKI”
Kolejny Wielki Post w moim życiu.

Czy znowu mam zarzucać słodycze
i kawę? Czy próbować sięgnąć po 
coś więcej?

Od dawna nosiłam się z zamiarem
podjęcia postu o chlebie i wodzie.
W piątki, czasem może i w środy. 
Ten czas oczekiwania na Wielkanoc
jest chyba najlepszym momentem 
na takie wyrzeczenie. Tak, chcę poczuć
głód! Nie głód kofeinowy i cukier-
kowy, ale głód samego Boga!

Długo się do tego przygotowywa-
łam, aż usłyszałam: „Wystarczy Ci
mojej łaski. Moc bowiem w słabości
się doskonali” (2 Kor 12, 9).

Jak swoje życie widzimy my, a jak
wygląda ono z perspektywy Bożej 
mądrości - to często dwie skrajne 
sytuacje. My dążymy do szczęścia,
pozycji społecznej, zamożności.
A Jezus mówi do bogatego mło-
dzieńca: „Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj 
ubogim i pójdź za Mną!” Zamiast 
kariery, kasy, domu i niezłego samo-
chodu - Chrystus zaprasza do trudu
i zmagania. Będzie dotykać nas fala
hejtu i prześladowania. Do tego mamy
się nieustannie modlić, w dodatku
za naszych nieprzyjaciół. Mamy pościć,
dawać jałmużnę, być miłosierni
nawet dla tych, którzy po naszemu 
w ogóle na to nie zasługują, i przeba-
czać minimum 77 razy. I cierpienie 
traktować jako łaskę.  

Do codziennej walki mamy ostre

Ewa Gawor

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

„Świeccy stanowią olbrzymią 
większość Ludu Bożego. 
W ich służbie pozostaje 

mniejszość: wyświęceni szafarze.
Wzrosła świadomość tożsamości

oraz misji osoby świeckiej 
w Kościele. Dysponujemy 
licznym laikatem, choć nie 

wystarczającym, z głębokim 
poczuciem wspólnoty, wiernie 

angażującym się w  dzieła 
miłosierdzia, katechezę, 

celebrowanie wiary”.
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8 marca 2020r. – NIEDZIELA
Imieniny: Stefana, Beaty
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

9 marca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Katarzyny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 9, 4b-10
PSALM: 79, 5a i 8. 9. 11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

10 marca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Cypriana, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 1, 10. 16-20
PSALM: 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

11 marca 2020r. – SRODA
Imieniny: Konstantego, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 18, 18-20
PSALM: 31, 5-6. 14. 15-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28

12 marca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Bernarda, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 17, 5-10
PSALM: 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

13 marca 2020r. – PIATEK
Imieniny: Ernesta, Bożeny
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

14 marca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Leona, Michała
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

KALENDARZ
LITURGICZNY

II 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. Dzisiaj są zbierane do puszek ofiary na dzieło „Ad Gentes” 
– pomoc dla misji i misjonarzy. 

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego Postu
o godz. 1715. Po Nabożeństwie można pod chórem złożyć ofiary 
na przygotowanie Grobu Pańskiego w naszej świątyni. 

3. We wtorek rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa – przed naszym 
parafialnym odpustem i wizytacją Księdza Biskupa. W dni powszednie 
Nowenna o godz. 1745 (w piątek – po Mszy świętej wieczornej), 
a w niedzielę – podczas Gorzkich żali.

4. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej: 
dla dorosłych – o godz. 730 i 1720; dla dzieci – o godz. 1645; 
dla młodzieży – o godz. 1900. O godz. 1900 będzie także Droga krzyżowa
dla kobiet.

5. W piątek, 13 marca, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych 
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. 
O godz. 900 Msza święta i Adoracja. 

6. W sobotę, 14 marca, na godz. 1000 na plebanię zapraszamy na spotkanie
Członków Rady Parafialnej.

7. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych,
które poprowadzi ks. Waldemar Pawelec SAC – pallotyn pracujący od lat
na Ukrainie.

8. W Uroczystość św. Józefa, 19 marca, jako Parafia będziemy przeżywali 
wizytację kanoniczną. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński przybędzie do nas 
na Mszę świętą o godz. 900. Po Mszy świętej przewidziane jest spotkanie
w kawiarence z przedstawicielami Wspólnot działających w naszej Parafii.
O godz. 1130 przewidziana jest wizyta Księdza Biskupa w Szkole 
Podstawowej nr 11. O godz. 1700 będzie drugie spotkanie 
z przedstawicielami Wspólnot działających w naszej parafii, 
a o godz. 1800 Msza święta, podczas której udzielony zostanie naszej
młodzieży sakrament bierzmowania. Zapraszamy do licznego udziału 
tego dnia we Mszy świętej.

9. Są jeszcze wolne miejsca na 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. Zapisy w kancelarii.

10. Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę przyborów szkolnych 
dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Radomiu. Od dzisiaj przez cały tydzień, 
do kosza z tyłu kościoła będzie można wkładać nowe kredki, farby, 
bloki rysunkowe, ozdoby plastyczne, itp. Za wszystkie dary składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

11. Na tablicy ogłoszeń jest informacja o możliwości wykonania odpłatnych badań lekarskich 
w przychodni „Ustronie” przy ul. Wyścigowej 12 w dniu 18 marca.

12. Dziękujemy Wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych: rodzicom i dziadkom, siostrom zakonnym, kapłanom (szczególnie ks. Marcinowi, pallotynowi
z Otwocka), dyrekcjom szkół, nauczycielom. Dzieci i młodzież pięknie w skupieniu przeżywała ten czas.
Za to im dziękujemy i życzymy: Niech to przynosi dobre owoce w Waszym codziennym życiu! Pamiętajmy
też w modlitwie o tych, którzy z różnych powodów nie dotarli na rekolekcje, aby Pan dotykał ich serc 
ku nawróceniu.


