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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1356
28/02/2021

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„On jest moim Synem umiłowanym. 
Jego słuchajcie”.

DROGA
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   Na górze Tabor, podczas Przemienienia, światło pokazuje uczniom, kim 
naprawdę jest Jezus. „Jego ubranie stało się lśniąco białe”. Uczniowie, uczestnicy
przemienienia, są szczęśliwi. „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. Widzą Jezusa
rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. „Postawimy trzy namioty”. Piotr 
chce zatrzymać się tutaj i zamieszkać. Nieco wcześniej zaprotestował, że nie
chce nic wiedzieć o drodze, która prowadzi przez mękę i śmierć do zmartwych-
wstania. Tymczasem głos z obłoku wyjaśnia wszelkie złudzenia: „On jest moim
Synem umiłowanym. Jego słuchajcie”. Chodzi o to, aby Go słuchać, zaufać 
Mu nawet wtedy, gdy mówi o krzyżu. Jezus „nakazał im, aby nikomu nie opowia-
dali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych”.
Wszystko dobrze, tylko „co znaczy powstać z martwych” - zastanawiają się 
uczestnicy Przemienienia. Nie rozumieją, że przemienienie dokona się przez 
mękę i krzyż zakończone zmartwychwstaniem, przemienieniem. Zarówno
uczniów, jak i nas, obowiązuje słuchanie umiłowanego Syna Ojca. Co to znaczy
słuchać Jezusa? „Cały Kościół musi dawać wciąż odpowiedź na to pytanie 

w wymiarach pokoleń, epok, zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Odpowiedź
musi być autentyczna, musi być szczera - tak jak autentyczna i szczera jest nauka Chrystusa, Jego Ewangelia” 
(św. Jan Paweł II). Chryste, pomagaj mi w moim przemienieniu życia, nawracaniu się i słuchaniu tego, 
co Ty mówisz na kartach Ewangelii. Adam Żak

EWANGELIA: Mk 9, 2-10

„Chciałbym podzielić się z Wami kilkoma osobistymi re� eksjami na temat tej niezwykłej postaci, 
tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, 

co ob� tuje w sercu” (por. Mt 12, 34). Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, 
w których możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że nasze życia są tkane i wpierane 

przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, 
ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia 

na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, 
sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze,
kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. Ileż osób codziennie praktykuje

cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. 
Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty,

jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając 
do modlitwy. Ileż osób modli się, o� arowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Wszyscy mogą znaleźć 
w św. Józe� e, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej,

 orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, 
że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, 

mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚWIĘTYM JÓZEFIE
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Już pierwsi chrześcijanie mieli zwyczaj gromadzenia
się na uroczystej modlitwie w miejscu śmierci męczennika.
Z tej praktyki wyrósł w starożytnym Rzymie zwyczaj 
pielgrzymowania od jednego grobu męczennika do 
drugiego. Były tam celebrowane uroczyste Eucharystie
pod przewodnictwem papieża, a także odbywały się 
procesje. 

W Średniowieczu, gdy ta tradycja się utrwalała, w dniu
pielgrzymowania obowiązywał ścisły post. Zwalniały 
z niego dopiero wieczorne Nieszpory, odprawiane 
w kościele stacyjnym pod przewodnictwem papieża. 
Po nich chrześcijanie zasiadali do wspólnej kolacji.

W VI wieku papież św. Grzegorz Wielki skody� kował,
jak ma wyglądać celebracja w kościele stacyjnym: naj-
pierw wspólna modlitwa południowa Liturgią Godzin,
potem procesyjne przejście do świątyni, Eucharystia, 
Nieszpory, agapa (kolacja). 

W roku 2021 przeżywamy w całym Kościele Rok 
św. Józefa. 8 grudnia 2020 roku minęło 150 lat od ogło-
szenia przez papieża bł. Piusa IX (poruszonego ciężką 
i bolesną goryczą czasów) Świętego Józefa Patronem 
Kościoła Katolickiego. 

18 lutego, J.E. Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, usta-
nowił w naszej radomskiej diecezji jubileuszowe ko-
ścioły stacyjne: w Goździe Starym, w Jedlni – Letnisko,
w Kozienicach, w Kuczkach, w Krzyżanowicach, w Skar-
żysku – Kamiennej, w Zarzeczu oraz kościół w naszej 
para� i św. Józefa w Radomiu.

W dekrecie ustanawiającym Ksiądz Biskup napisał:
„Powierzam posługującym tam duszpasterzom troskę

o umocnienie życia wiary modlących się w tych świą-
tyniach wiernych”.

Nie jest łatwe w dobie pandemii organizowanie cele-
bracji według kodeksu św. Grzegorza Wielkiego albo 
tym podobnych. Zachęcajmy jednak wszystkich do
odwiedzania naszego kościoła i kaplicy Świętej Rodziny. 

Jednym z aktów pobożności, który umożliwia 
uzyskanie odpustu zupełnego w Roku św. Józefa jest 
odmówienie Litanii do św. Józefa za chrześcijan prze-
śladowanych. Warto czynić to w naszej jubileuszowej
świątyni. Pamiętajmy też o zwykłych warunkach uzy-
skania odpustu: braku przywiązania do najmniejszego
grzechu (nawet powszedniego), o stanie łaski uświę-
cającej, przyjęciu Komunii św. i modlitwie w intencjach
papieża Franciszka.

Zapraszamy także na Nabożeństwa ku czci św. Józefa
19. dnia każdego miesiąca.

Małą realizacją kody� kacji papieża św. Grzegorza
Wielkiego są wigilijne wieczory z dziesiątką różańca, 
konferencją, świadectwem i Nieszporami Liturgii Go-
dzin, na które zapraszamy do kaplicy Świętej Rodziny
po Mszy świętej wieczornej w każdy wtorek (wszak
każda środa to Dzień św. Józefa). 

Pomyślmy, jak naprawdę zbliżyć się do Boga w kolej-
nym roku goryczy walki ze śmiertelnym wirusem oraz 
naszym osobistym grzechem.

KOŚCIÓŁ STACYJNY

To wszystko będzie się działo na:

   
stronie: http://www.psp9.radom.pl

https://www.facebook.com/psp9radom

stronie: http://www.psp9.radom.pl

stronie: http://www.psp9.radom.pl



https://www.facebook.com/psp9radom

https://www.facebook.com/psp9radom



PROGRAM ADORACJI 
W I PIĄTEK MARCA

g. 0830 cisza
g. 1030 różaniec /RRN/
g. 1100 cisza /RRN/
g. 1230 Kościół Domowy
g. 1330 Intronizacja NSPJ
g. 1500 Msza święta i Nabożeństwo
g. 1615 Odnowa w Duchu Świętym
g. 1710 błogosławieństwo
g. 1720 Droga krzyżowa i Msza święta
g. 1830 wznowienie Adoracji, cisza
g. 2000 młodzieżowa Schola Pallottiego    
g. 2100 indywidualne błogosławieństwo i Apel

cb
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Jadwiga Kulik

Jerozolima, styczeń 2015 roku.
Maleńka grupa pielgrzymów (pięć
osób, w tym ja) podąża w kierunku
Golgoty. Zostajemy wmieszani w bez-
imienny jerozolimski tłum. Krok
za krokiem pokonują kręte uliczki 
Via Dolorosa...

Stacja IV: Pan Jezus spotyka 
swoją Matkę.

W kaplicy Spotkania Syna i Matki
nieustanna cisza. Nie ma gwaru
miasta. Jest Jezus Eucharystyczny.
Spotkanie Syna i Matki trwa tutaj 
nieustannie.

Duchu Święty, myśli moje napełniasz
bogactwem słowa. Dusza przemawia
językami. 

W jakim języku opisać mam ból
Matki, która współczuje z Synem? 
Ból dziecka pozbawia matkę nawet
oddechu. Każda matka to wie.

TA MATKA wierzyła Bogu. Nie rato-
wała Syna, mimo że On może i z na-
dzieją miłosiernie patrzył na Nią. 
Maryjo, czyś nie widziała?

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga
dźwigać krzyż Jezusowi.

Przedziwny orszak zmierzał w kie-
runku Golgoty. Zaczyna się droga
pod górkę. Nierównomierne schody
i śliskie kamienie utrudniają wę-
drówkę. Jezus jest już wyczerpany. 

Jego kroki są coraz wolniejsze.
Żołnierze chcą przyspieszyć 
egzekucję. Jutro Szabat. 

Szymon z Cyreny właśnie wracał
z pola. Nie mógł wyminąć tłumu. 
Rzymscy żołnierze go wypatrzyli. 
Zmusili, aby pomógł nieść krzyż
Jezusowi. 

Nieraz krzyż zjawia się nagle przed
nami, chociaż go nie szukamy.
Znikąd pomocy, a wystarczy
uśmiech, słowo, gest, 
trochę miłości...

cdn.

PRZESZŁAM 
DROGĄ 
KRZYŻOWĄ /2/ 

KONKURSY DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci do udziału w naszych konkursach

na stronie mojapara� a24.pl!

W najbliższych tygodniach Redakcja planuje 
uroczyste rozdanie nagród za wszystkie konkursy, 

począwszy od 29 listopada!

Na mojapara� a@gmail.com ciągle czekamy na zgłoszenia
Waszych nicków, których używaliście w quizach.

W mejlu podajemy nick, imię, nazwisko, szkołę i klasę.
Redakcja

W roku 2020 w Wyższym Semina-
rium Duchownym Księży Pallotynów
w Ołtarzewie rozpoczął się „Remont
Stulecia”. Główny, czteropiętrowy
gmach Seminarium powstał w latach
30-tych XX wieku. Przez blisko 80 lat
służył kolejnym pokoleniom alum-
nów w ich drodze ku kapłaństwu. 
Pallotyni rozesłani z Ołtarzewskiego
Wieczernika posługują dziś w Polsce
i wielu krajach świata. 

Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli 
udało się już dokonać bardzo wiele.
Obecnie w Ołtarzewie planowane 
są prace wykończeniowe. 

Marzeniem Księży Pallotynów jest,
aby rok akademicki 2021/22 rozpo-
cząć w odnowionym Seminarium.
Dlatego prosimy – pomóż umeblo-
wać pallotyńskie Seminarium.

By wziąć udział w akcji należy prze-
słać na konto WSD równowartość 
jednego z mebli, a w przekazie napi-
sać jego nazwę (koszty mebli i numer
konta są na obrazku powyżej). 

Lista O� arodawców zostanie
umieszczona na tablicy pamiątkowej
w gmachu Seminarium po zakoń-
czeniu remontu. Dzięki temu, kolejne
pokolenia alumnów korzystających
z o� arowanych mebli, będą pamiętać
z wdzięcznością o swoich Dobro-
dziejach.

Dziękujemy za wsparcie! 
W każdy czwartek o� arujemy za Was

Mszę świętą i Adorację 
Najświętszego Sakramentu. 

Niech Bóg Wam wynagrodzi 
wszelką dobroć serca!

POMÓŻ UMEBLOWAĆ PALLOTYŃSKIE
SEMINARIUM

pallotyni z Ołtarzewa
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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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj są zbierane do puszek o� ary 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 o� ary na przygotowanie Grobu Pańskiego w naszej świątyni. 

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

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

5. 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.

6. W piątek Nabożeństwa Drogi krzyżowej: 
dla dzieci – o godz. 1630; dla dorosłych – o godz. 730 i 1720; 
dla młodzieży – o godz. 1900. 

7. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1720.
Spowiedź dla dzieci o godz. 1600. 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 
w piątek, 26 marca – przed Niedzielą Palmową.

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

9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, 
które poprowadzi ks. Franciszek Gomułczak SAC – pallotyn z Otwocka.
Podczas rekolekcji będą także Msze święte dla dzieci.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700

w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
11. Do przyszłej niedzieli na końcu kościoła stoi skrzynka, do której 

prosimy wrzucać karty z imieniem i nazwiskiem, adresem, 
numerem telefonu oraz ilością domowników tych rodzin naszej para� i
(także osób samotnych), które potrzebują wsparcia w formie 
świątecznej paczki wielkanocnej. Kartę może wrzucić każda osoba
potrzebująca z naszej para� i lub ktoś, kto jest przekonany, 
że jakiejś rodzinie czy osobie samotnej należy pomóc.

12. Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, dekretem z dnia 18 lutego 2021 roku,
ogłosił nasz para� alny kościół Kościołem Stacyjnym w Roku św. Józefa,
który będzie trwał do 8 grudnia 2021 roku. Jako duszpasterze i para� a
będziemy się starali ożywić naszą miłość, cześć i kult do św. Józefa,
naszego Patrona. 19 dnia miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo 
do św. Józefa. W każdą środę również będziemy starali się uczcić 
naszego Patrona.

28 lutego 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Prokopa, Makarego
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

1 marca 2021r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Antoniego, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 9, 4b-10
PSALM 79, 5a i 8. 9. 11 i 13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

2 marca 2021r. - WTOREK
Imieniny: Heleny, Henryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 1, 10. 16-20
PSALM 50, 8-9. 16b-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

3 marca 2021r. – ŚRODA
Imieniny: Hieronima, Maryny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 18, 18-20
PSALM 31, 5-6. 14. 15-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28

4 marca 2021r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA
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 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Gabriela, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 26, 16-19
PSALM 119, 1-2. 4-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

6 marca 2021r. - SOBOTA
Imieniny: Eugenii, Wiktora
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

13. Ks. Mieczysław Żemojcin SAC składa serdeczne podziękowanie na ręce wszystkich, którzy wsparli zakup
protezy nogi Roberta Sosnowskiego. Dwa tygodnie temu, w niedzielę, 14 lutego, zebraliśmy w naszej
para� i na ten cel 8078 złotych. Bóg zapłać za ten hojny dar serca. Dziękujemy też wszystkim, 
którzy złożyli o� arę w innym terminie oraz przez stronę: http://www.siepomaga.pl/robert-sosnowski.

14. Szkoła Podstawowa nr 9 zaprasza jutro, 1 marca, na godz. 1000 na Dzień Otwarty on-line. 
Szczegóły w naszej Gazetce. Trwa także rekrutacja na nowy rok szkolny. Od 1 marca zapisywać się mogą
klasy pierwsze, a od 12 marca – klasy zerowe. W szkole są stworzone dla uczniów optymalne warunki 
do wszechstronnego, harmonijnego i bezpiecznego rozwoju. 


