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Czy wiesz, że…II Niedziela Wielkiego Postu  • ROK A

MODLITEWNE
SOS

II Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela (7.03.1999 r.) - na wszystkich Mszach �wiêtych kazania misyjne
- na Gorzkich ¯alach - kazanie pasyjne

W tygodniu: - Msze �w. z kazaniami misyjnymi o godz. 700, 930, 1700 i 1900,

NAUKI STANOWE
Poniedzia³ek (8.03.1999 r.) - dla matek, mê¿atek, wdów: godz. 800, 1030, 1800 i 2000

Wtorek  (9.03.1999 r.) - dla ojców, mê¿ów, wdowców: godz. 800, 1030, 1800 i 2000

SPOWIED�
�roda (10.03.1999 r.)- od godz. 900 do 1130 i od 1600 do 2030

ZAKOÑCZENIE
Czwartek (11.03.1999 r.) - godz. 700, 930, 1700 i 1900

PLAN RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH

Jezus kochał góry.
Ważniejsze wydarze−
nia w Jego życiu miały
miejsce w górach. Na
Górze Ośmiu Błogo−

sławieństw podał syntezę swej nauki, na Gó−
rze Tabor ukazał Swe bóstwo, na Górze Oliw−
nej modlił się, na górze był kuszony, a na
Golgocie dokonał dzieła zbawienia świata.

Z Góry Kuszenia wstępujemy dziś z Jezu−
sem i Apostołami na Górę Przemienienia –
Górę Tabor. Idziemy, aby oglądać Jego teofa−
nię i zachwycić się widokiem Jego bóstwa,
aby wpatrując się w Niego, lepiej zrozumieć
sens i potrzebę naszej codziennej przemiany.

Razem z Apostołami chcemy upaść na ko−
lana i już bez lęku powtórzyć słowa rado−
snego wezwania “Panie, dobrze, że tu je−
steśmy”.

Przyjacielu! Ten przebłysk chwały, które−
go zaznali Apostołowie stanie się naszym
pełnym udziałem w życiu wiecznym. Myśl
o niebie, które nas oczekuje, powinna po−
budzać nas do codziennej walki. Nic nie jest
tyle warte, co zdobycie nieba. Słuchać mó−
wiącego Chrystusa – oto zadanie każdego z
nas. To bardzo konkretna wskazówka na
Wielki Post, aby kiedyś przebywać z Chry−
stusem w chwale.

ks. Ireneusz

Góra Tabor

Ewangelia: Mt 17, 1−9

Jezus przemienił się wobec nich: twarz Jego za−
jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło… Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
“To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!”

Adoniasz (hebr.: “Panem jest Jahwe”)
− najstarszy syn Dawida usiłujący zdo−
być tron po ojcu (1 Krl 1,9; 2, 13 − 25).
Królem został jednak Salomon, który
nakazał Adoniasza zgładzić (1 Krl 2,
13 − 25).
Agabos − prorok chrześcijański pocho−
dzący z Jerozolimy (Dz 11, 28), które−
go często utożsamia się z Agabusem z
Cezarei (Dz 21, 10).
Amazjasz (hebr.: “Jahwe wziął na sie−
bie:) − król Judei (796 − 767 prz. Chr.),
który dzięki zwycięstwu nad Edomita−
mi uzyskał dostęp do morza. Nie do−
stawszy za żonę córki króla izraelskie−
go, Joasza, rozpoczął z nim wojnę, w
której dostał się do niewoli, lecz udało
mu się z niej zbiec. Zginął w Lakisz z
rąk zamachowców (2 Krl 14, 1 − 22).

Słowo dobrej woli zrodzone z nadziei.

Módlmy się o dobre owoce
Renowacji Misji Świętych.
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1. ZBLIŻAJĄCE SIĘ TRZECIE TYSIĄC−
LECIE nowej ery kieruje naszą myśl ku sło−
wom apostoła Pawła: “Gdy (…) nadeszła
pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzo−
nego z niewiasty” (Ga 4,4). Pełnia czasu
utożsamia się z tajemnicą
Wcielenia Słowa, Syna wspó−
łistotnego Ojcu, oraz z tajem−
nicą Odkupienia świata. Św.
Paweł podkreśla tu , że Syn
Boży, zrodzony z niewiasty,
zrodzony pod Prawem, przy−
szedł na świat, aby wykupić
tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przy−
brane synostwo. W dalszym
ciągu zaś pisze: “Na dowód
tego, że jesteście synami, Bóg
wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,
który woła: Abba Ojcze!”, kończąc zaiste po−
cieszającym stwierdzeniem: “A zatem nie je−
steś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś
synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,
6−7).
To Pawłowe ujęcie tajemnicy Wcielenia za−
wiera w sobie równocześnie objawienie tajem−
nicy Trynitarnej i kontynuację misji Syna w
misji Ducha Świętego. Wcielenie Syna Boże−
go, Jego poczęcie i narodzenie, stało się po−
czątkiem posłania Ducha Świętego. Można
powiedzieć, że w tekście św. Pawła ujawnia
się pełnia odkupieńczej tajemnicy Wcielenia.

I. “Jezus Chrystus wczoraj i dziś” (Hbr 13, 8)

2. Łukasz w swojej ewangelii przekazał nam
zwięzły opis okoliczności związanych z na−
rodzeniem Jezusa: “W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przepro−
wadzić spis ludności w całym państwie. (…)
Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapi−
sać, każdy do swego miasta. Udał się także
Józef, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodzili z domu i rodu Dawida, ażeby się
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali nad−
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie” (2, 1. 3 − 7).

W ten sposób spełniło się to, co Archanioł
Gabriel podczas zwiastowania zapowiedział
Dziewicy z Nazaretu, gdy Ją powitał słowa−
mi: “Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z

Tobą” (1, 28). Wobec tych słów Maryja zmie−
szała się. Dlatego Boży Zwiastun spieszy z
wyjaśnieniem: “Nie bój się, Maryjo, znala−
złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i
porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego (…) Duch Święty zstąpi na
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dla−
tego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym.” (1, 30 − 32. 35).
Odpowiedź Maryi na anielskie przesłanie
była jednoznaczne: “Oto ja służebnica Pań−

ska, niech mi się stanie
według twego słowa!” (1,
38). Nigdy w dziejach
człowieka od ludzkiego
przyzwolenia nie zależało
tak wiele, jak wówczas.
3. Całą głębią Tajemnicy
Wcielenia streszcza w jed−
nym zdaniu Jan w prolo−
gu swej ewangelii: “A Sło−
wo stało się Ciałem i za−
mieszkało wśród nas. I
oglądaliśmy jego chwałę
jaką Jednorodzony otrzy−

muje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (1, 14).
Dla Jana, w poczęciu i narodzeniu Jezusa,
urzeczywistnia się Wcielenie Słowa Przed−
wiecznego, współistnego Ojcu. Ewangelista
odwołuje się do Słowa, które na początku u
Boga, przez które wszystko się stało, co się
stało, a w którym było życie, aby stać się
światłością ludzi (por. 1, 1 − 5). O Synu wspó−
łistotnym Ojcu, Bogu z Boga, Paweł apostoł
pisze, iż był “Pierworodnym wobec każde−
go stworzenia” (Kol 1, 15). Bóg stwarza świat
przez Słowo. To Słowo jest odwieczną Mą−
drością, a jego Mądrość jest Myślą, a zara−
zem istotowym obrazem Boga, “odblaskiem
Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,
3). Słowo przedwiecznie zrodzone i przed−
wiecznie umiłowane przez Ojca, jako Bóg z
Boga i Światłość ze Światłości, jest począt−
kiem i pierwowzorem wszystkich rzeczy, któ−
re Bóg stworzył w czasie.

Fakt, że Słowo Przedwieczne przyjęło w
pełni czasu kondycję stworzenia, nadaje
wydarzeniu betlejemskiemu sprzed dwóch
tysięcy lat szczególne znaczenie kosmiczne.
Dzięki Słowu świat stworzony jawi się jako
kosmos, to znaczy jako wszechświat upo−
rządkowany. I to Słowo wcielając się, odna−
wia kosmiczny ład stworzenia. List do Efe−
zjan mówi o Bożym postanowieniu, które
Bóg przedtem powziął w Chrystusie “dla do−
konania pełni czasów, aby wszystko na nowo
zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co
w niebiosach i to co na ziemi” (1, 10).

Jan Paweł II
c.d.n.

TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
LIST APOSTOLSKI
TERTIO MILLENIO

ADVENIENTE
OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II

W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM
JUBILEUSZU ROKU 2000

…To było dawno temu tak,
gdy Syn Człowieczy umarł za nas,
by zmazać wszystkie nasze winy

i najdrobniejsze nawet grzechy.
Jego bolesna Męka
okrutna niewypowiedzianie

że – słów po prostu brak!
Chciałoby się przed Umęczonym Tym Chrystusem
ze czcią, miłością, we łzach – klęknąć

i prosić – do utraty tchu
o przebaczenie…
Wybacz, Panie!

…A tuż przed Męką Jezus Chrystus
w Ogrodzie zwanym Getsemane
Modlił gorąco się do Boga i w ciszy szukał ukojenia;

Lękiem śmiertelnym był przeszyty,
A Ta szlachetna Twarz Jezusa
perlistym, krwawym potem zroszona… nie−

samowicie umęczona…
I utkwił udręczony wzrok
w bezgwiezdnym, aksamitnym Niebie,

bo bał się, bał, jak człowiek – Męki
i prosił Boga: “Ojcze! W chwili udręki proszę Cię,
jeśli to możliwe, oddal ode mnie kielich goryczy

(Ale przerażone Serce – z trwogą krzyczy!)
Ale nie Moja przecież Wola,
Lecz Twoja, Boże, niech się stanie…

Bo nie co Ja chcę, lecz TY, PANIE.
Piotr, Jakub, Jan – apostołowie,
co tam, w Ogrodzie, z Jezusem byli,

w cieniu oliwnych krzewów zasnęli,
a przecież mieli czuwać przy Nim…
Trzykrotnie Jezus budził uczniów,

bo smacznie, twardo w Ogrójcu spali;
No cóż – oni byli tylko uczniami,
Nie oni przecież Męki się bali…

Kto wie – współczuli Jezusowi?
I czy tę Mękę – przeczuwali?
A Jezus wiedział, że na Krzyżu

umrze – dosłownie za chwil parę…
Lecz się nie skarżył. Cichy Baranek Boży
za całą ludzkość poniósł karę…

…………………………
Przemyśl to, Drogi Czytelniku,
że nasze grzechy Go tak zraniły!

Czas zmienić swoje grzeszne życie…
Na to na pewno starczy nam siły.
On nam pomoże;

W Nim tkwi moc
Bóg jest Miłością!
Kocha nas zawsze – w dzień i noc

Katarzyna Wilczyńska

Jezus – przed Męką –
w Ogrodzie Oliwnym – Getsemane
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Kazimierz Jagiellończyk urodził się
na zamku królewskim na Wawelu
3.X.1458 roku. Dziecięce lata spędzi
pod opieką matki, która kierowała
jego pierwszymi krokami, i od niej
właśnie wiele dowiadywał się o Bogu.
Gdy ukończył 10 lat, poszedł pod
opiekę nauczyciela i kierownika du−
chowego, kanonika królewskiego −
Jana Długosza. W 1471 Kazimierz
ubiegał się o tron węgierski i udał się
na Węgry z 12 tys. armią pod dowódz−
twem Piotra Dunina.

Młody królewicz od samego począt−
ku żywo interesował się sprawami
państwa, jego organizacją, zarządza−
niem, życiem podda−
nych królewskich. Pa−
miętaj zawsze o modli−
twie, której poświęcał
wiele czasu. Gorącą,
dziecięcą miłością wiel−
bił Matkę Najświętszą
i układał ku Jej czci
piękne wiersze i modli−
twy.

W 1478 św. Kazi−
mierz w zastępstwie
swojego ojca jako na−
miestnik królewski
sprawował urzędyw
Królestwie. Rezydencję
miał w Radomiu. Nawet
nieprzyjazna kronika
pruska oddaje Kazimie−
rzowi sprawiedliwość,
chwaląc jego rządy pod−
kreślając, mądrość, czy−
stość obyczajów i spra−
wiedliwość. W roku
1483 został wezwany
przez ojca do Wilna gdzie przez rok
pełnił funkcję podkanclerza.

Kazimierz był słabego zdrowia, do−
kuczała mu zagadkowa choroba; we−
dług lekarza Miechowity była nią
gruźlica, według innych niedomaga−
nie z powodu zbyt wybujałego wzro−
stu. Kazimierz zmarł na rękach bisku−
pa Rzeszowskiego 4.III.1484 r. w wie−

ku 25 lat. Ciało jego zostało złożone
w katedrze wileńskiej w kaplicy NMP.
Zaraz po jego śmierci na dużą skalę
zaczął rozwijać się kult krakowskie−
go królewicza, zwłaszcza w Wilnie.

W czasie V Soboru Laterańskiego
król Zygmunt I za pośrednictwem pry−
masa Jana Łaskiego zwrócił się do pa−
pieża Leona X o przeprowadzenie ka−
nonizacji Kazimierza. Przybył w tej
sprawie do Polski legat papieski Za−
chariasz Ferieri. Odwiedził między
innymi Wilno, gdzie po raz pierwszy
nawiedził grób królewicza Kazimie−
rza i zasięgnął opinii o jego kulcie.
Ujęty spontanicznością kultu, a także

doznanymi łaskami przy
grobie gdy przybył do
Rzymu, napisał jego ży−
ciorys. Na tej podstawie
oraz zgromadzonych do−
kumentów i przeprowa−
dzonego procesu papież
Leon X dokonał kanoni−
zacji św. Kazimierza w
1521 roku, a bullę kano−
nizacyjną otrzymał poseł
królewski w Rzymie
Erazm Ciołek, biskup
płocki.

Upłynęło wiele lat
i dopiero król Zygmunt
III Waza wznowił stara−
nia o kanonizację Kazi−
mierza. Aktu tego dope−
łnił w 1602 roku papież
Klemens VIII. Gdy
otwarto grób po 118 la−
tach pomimo wielkiej
wilgoci, od której prze−

mokły cegły krypty, ciało królewicza
znaleziono całe. Papież Pius XII w
1948 ogłosił św. Kazimierza pierw−
szym i głównym patronem młodzieży
litewskiej. Jego ciało spoczywa w
Wilnie, nawiedzane przez Polaków i
Litwinów wypraszających sobie wie−
le łask od świętego młodzieńca z rodu
królewskiego. Św. Kazimierz jest rów−
nież patronem naszej Diecezji.

Święty Kazimierz
Pojechałam z bagażem przepełnio−

nym codziennością, szkolnymi lek−
turami, kawałkami mojego egoizmu
i katarem. Ale zrobiłam wszystko
żeby, się tam znaleźć, bo chciałam
zostać animatorem.

Kurs Oazowy Dla Animatorów
(tzw. KODA) odbywa się w Ostrołę−
ce rokrocznie.
Kolejne po−
kolenia Bo−
żych zapaleń−
ców zdoby−
wają tu kwali−
fikacje po−
trzebne do
bycia anima−
torem Ruchu Światło–Życie (potocz−
nie – Oazy) i wciąż zarażać ludzi Je−
zusem. W wolnym tłumaczeniu sło−
wa te oznaczają prowadzenie spotkań
dla grupki osób w ciągu roku szkol−
nego, a także wyjazdy na rekolekcje
letnie. Zaś tłumacząc dosłownie –
styl życia. Animatorem jest się o każ−
dej porze dnia i roku. Niezależnie od
sytuacji i miejsca, niezależnie od ota−
czających ludzi, od temperatury cia−
ła i pogody. Animatorem jest się na
ulicy i w zapchanym  autobusie, pod−
czas lekcji chemii i oglądając tele−
wizję. Animatorem jest się wobec
sąsiada, rodzica, kuzyna i żebrzące−
go Rumuna. Każdy gest i krok ani−
matora winny śpiewać na chwałę
Pana. Właśnie ten fakt uświadomi−
łam sobie na KODA.

Wróciłam z bagażem pełnym zapa−
łu, postanowień, nadziei i… strachu
przed rzeczywistością, którą przecież
jednak można i trzeba zmieniać!

P.S. Co do treści bardziej namacal−
nych: myślę, że najlepiej jest prze−
żyć i usłyszeć to wszystko osobiście.
Animatorem Ruchu Światło – Życie
może zostać każdy, kto wcześniej
będzie jego uczestnikiem – a do tego
wystarczy już tylko dobra wola.

Ania Bogdańska

Animatorem być
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ŻYCZENIA

W III Niedzielę Wielkiego Postu, tj. 7.III.1999 r. odbędzie się w gmachu
Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu przy ul. Młyńskiej 23/25
dzień skupienia dla nauczycieli i wychowawców.

Dzień skupienia prowadzi:

Ks. Prof. Marek Dziewiecki
na temat:

Odpowiedzialna pomoc wychowawcza

PROGRAM DNIA SKUPIENIA – 7.III.99 r.

1000 – O Stworzycielu Duchu przyjdź… rozpoczęcie w kaplicy i konferencja
I – “Istota pomocy wychowawczej”

1100 – spotkanie w refektarzu
1120 – Konferencja II – “Wychowanie a psychologia”
1215 – przygotowanie do Sakr. Pokuty i Eucharystii
1300 – Msza Św. – przewodniczy J.E. Ks. Biskup E. Materski
1400 – Obiad

Serdecznie zapraszamy!!!
do udziału w organizowanym dniu skupienia wszystkich nauczycieli i wychowawców

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA
DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

W 80. rocznicę urodzin Marii życzy−
my wielu łask Bożych i opieki Naj−
świętszej Marii Panny.

Redakcja

Ochrzczeni zostali:

Maciej Piotr Piorun

Odeszli do Pana:

Janina Słabiak – l. 77
Piotr Stanisław Krok – l. 70

Przez cały Wielki Post, w naszej parafii,
co niedzielę o godz. 17.00 jest odprawia−
ne nabożeństwo pasyjne Gorzkie Żale,
połączone z wystawieniem Najświętsze−
go Sakramentu i kazaniem o męce Pań−
skiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian do udziału w tym nabożeństwie,
które po raz pierwszy zostało odprawio−
ne w 1698 roku w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie. Pierwszy tekst
polski Gorzkich Żalów ułożył w 1707
roku ksiądz Wawrzyniec Benik.

Gorzkie Żale przybywajcie

Poniedziałek g. 1600 j. polski kl. IV,
V, VI
Wtorek g. 1530 chemia kl. VII i VIII
Środa g. 1600 j. polski kl. VII i VIII
Czwartek g. 1600 matematyka kl.
VII i VIII
Piątek g. 1530 j. polski kl. IV, V, VI

g. 1630fizyka, matematyka
Sobota g. 1230 j. angielski kl. V − VIII

PLAN KOREPETYCJI DLA
DZIECI

SALA NR 7

1. Dziś o godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Taca z
Gorzkich Żali jest przeznaczona na urządzenie Grobu Pańskie−
go. Gorzkie Żale dla dzieci w środę o godz. 16.30 w dużym ko−
ściele.

2. W piątek Droga Krzyżowa:
− w małym kościele:

dla wszystkich o godz. 7.30
dla młodzieży o godz. 19.00

− w dużym kościele
dla dzieci o godz. 16.30
dla dorosłych o godz. 17.30

3. Renowacja Misji dla dorosłych rozpocznie się w przyszłą niedzielę, 7−go marca.
Zaproszenie do udziału w Renowacji Misji kieruje Chrystus do każdego z nas
upominając: “Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej
poniósł szkodę?” Będziemy brali udział w “Odnowieniu Misji” sami i uczyńmy
wszystko, aby skorzystali z nich nasi bliscy. O modlitwę i ofiarowanie swych
cierpień w intencji misji prosimy chorych i cierpiących. Plan Misji jest podany w
gazetce parafialnej, którą można nabyć przed kościołem.

4. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła będzie przyjmował indywidual−
ne ofiary na dalsze prace na zapleczu kościoła, pod kościołem i wokół kościoła.

5. Wszystkie wspólnoty naszej parafii zapraszamy na Mszę św. w Pierwszy Czwar−
tek Miesiąca, 4 marca, na godz. 18.00 do dużego kościoła. Modlić się będziemy
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spo−
wiedź dla dorosłych podczas wszystkich Mszy św. i w piątek od godz. 17.30.
Dzieci z klas III i te, które odprawiają 9 Pierwszych Piątków Miesiąca przystą−
pią do Komunii św. o godz. 16.30 po nabożeństwie Drogi Krzyżowej.


