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Czy wiesz, że…VIII NIEDZIELA ZWYKŁA • ROK B

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

W gruncie rzeczy li-
czą się tylko godziny, 
w których kochałeś.

Ewangelia: Mk 2, 18 – 22
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do 
starego ubrania. W przeciwnym razie nowa 
łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania 
i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego 
wina nie wlewa do starych bukłaków. W prze-
ciwnym razie wino rozerwie bukłaki, i wino 
przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy 
wlewać do nowych bukłaków. 

Nowe prawo.
Jezus przyszedł na świat, by swoją nauką odnowić wszystko. Z Jego narodzeniem 
nastała nowa ekonomia zbawienia i odtąd już obowiązywać będzie nowe Prawo, w 
którym akcent będzie położony nie na literę, ale na ducha.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługuje się trzema porównaniami. Pierwsze doty-
czy postów. Chrystus jest Oblubieńcem. Jego pobyt na ziemi jest dla wszystkich, 
którzy Go przyjęli jednym wielkim weselem. Prawdziwy post to nie odmawianie 
sobie tych czy innych pokarmów, ale to umartwianie ducha, opanowanie siebie, to 
szlachetna, pełna miłości postawa wobec drugich. Taki post jest pożądany zawsze, 
jest on najlepszą legitymacją naszego chrześcijańskiego życia. 
Dwa pozostałe porównania o starym ubraniu, do którego nie przyszywa się nowej łaty 
i młodym winie, którego nie wlewa się do starych bukłaków, ukazują nową ekonomie 
zbawienia. Z nadejściem Jezusa musi ustąpić w cień wszystko, co stare i skostniałe. 
Nie można wiązać starego prawa z nowym prawem przyniesionym przez Chrystusa.
Przyjacielu! Tak jak Chrystus i Jego całe życie było jedną wielką Ewangelią, za-
powiadającą nowe niebo i nową ziemię, tak dziś życie chrześcijan, nasze życie, 
musi być konkretnym i praktycznym głoszeniem Ewangelii. Żyjemy w czasach, w 
których nowa ekonomia zbawienia zapoczątkowana przez Chrystusa ma owocować 
i przynosić ludziom zbawienne skutki.

Ks. Ireneusz 

Duchowny − Prawo cywilne nazywa 
duchownymi czy osoby duchowny-
mi tych, którzy z urzędu przewodzą 
wspólnocie religijnej. Zalicza się do 
nich księży katolickich, pastorów, 
rabinów i muzułmańskich mułłów. 
Słowo to ma jak dotąd tylko formę 
rodzaju męskiego (osoba duchowna 
znaczy tyle co ksiądz), ponieważ 
pochodzi z czasów, gdy nie udzielano 
kobietom święceń kapłańskich. (ko-
biety zostały dopuszczone do święceń 
kapłańskich w Kościele angielskim 
w 1993r.) Przymiotnik „duchowny” 
przeciwstawia ”zawody” duchowne 
świeckim i kryje w sobie pewne rosz-
czenie, które społeczeństwo zgłasza 
wobec przedstawicieli tych „zawo-
dów”, żeby o sprawy „duchowne” 
troszczyli się bardziej niż o świeckie”.
Duszpasterstwo Wojskowe − Ko-
ściół swoją działalnością duszpa-
sterską pragnie objąć również tych, 
którzy muszą żyć w szczególnych 
warunkach (duszpasterstwo obcokra-
jowców, duszpasterstwo więzienne, 
duszpasterstwo Cyganów). Żołnie-
rze żyjący w koszarach i „według 
regulaminu” także znajdują się w 
szczególnej sytuacji. Dlatego kościół 
dąży do zawarcia z państwem umów, 
aby zapewnić katolikom służącym 
w wojsku opiekę duszpasterską. 
Duszpasterstwo  wojskowe musi 
zachować niezależność. Nie można 
być wykorzystywane przez dowódz-
two wojskowe do realizacji obcych 
Kościołowi celów (np.: podniesienie 
ducha bojowego, podbudowanie po-
stawy wojskowej)          
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Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trze-
ba rozważyć przede wszystkim jego 
początek w zamyśle Trójcy Świętej 
oraz jego stopniową realizację w 
historii.
„Odwieczny Ojciec, najzupełniej 
wolnym i tajemniczym zamysłem 
swej mądrości i dobroci, stworzył 
cały świat, postanowił podnieść ludzi 
do uczestnictwa w życiu Bożym”, do 
którego powołuje wszystkich ludzi w 
swoim Synu: „Wierzących w Chry-
stusa postanowił zwołać w Kościół 
święty”. Ta ,,rodzina Boża” konsty-
tuuje się i urzeczywistnia stopniowo 
w ciągu kolejnych etapów historii 
ludzkiej, według postanowień Ojca: 
Kościół więc „zapowiedziany w figu-
rach już od początku świata, cudow-
nie przygotowany w  historii  narodu  
izraelskiego i w Starym Przymierzu, 
założony „w czasach ostatecznych” 
został ukazany przez wylanie Ducha, 
a osiągnie swoje wypełnienie w chwa-
le na końcu wieków”.
„Świat został stworzony ze względu 
na Kościół” —mówili chrześcijanie 
pierwszych wieków. Bóg stworzył 
świat ze względu na komunię w Jego 
Boskim życiu, która realizuje się 
przez „zwołanie” ludzi w Chrystusie, 
tym „zwołaniem” jest Kościół. Ko-
ściół jest celem wszystkich rzeczy i 
nawet bolesne wydarzenia, takie jak 
upadek aniołów i grzech człowieka, 
zostały dopuszczone przez Boga tylko 
jako okazja i środek do okazania całej 
mocy Jego ramienia, ogromu miłości, 
jakiej chciał udzielić światu.
Zwołanie ludu Bożego zaczyna się 
w chwili, w której grzech niszczy 
jedność ludzi z Bogiem oraz komunię 
ludzi między sobą. Zgromadzenie Ko-
ścioła jest w pewnym sensie reakcją 
Boga na chaos spowodowany przez 
grzech. To ponowne zjednoczenie 
dokonuje się tajemniczo w łonie 
wszystkich narodów: „W każdym 
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go 
boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 
10, 35). 

Katechizm Kościoła Katolickiego

Święte znaki
 25 marca 1992 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II Bullą Totus Tuus Poloniae 
Populus dokonał reorganizacji diecezji 
i prowincji kościelnych w Polsce. Wśród 
nich powołał do istnienia Diecezję Ra-
domską – z wydzielonego terytorium 
diecezji Sandomiersko – Radomskiej. 
W ramach tej diecezji znalazły się 
wówczas 23 dekanaty, 283 parafie. 
Pierwszym Biskupem Radomskim został 
mianowany ks. bp Edward Materski, a 
jego biskupami pomocniczymi zostali 
bp Adam Odzimek i bp Stefan Siczek.
 Patronem diecezji i miasta Radomia 
jest św. Kazimierz Królewicz, którego 
wspomnienie obchodzimy 4 marca. 
W diecezji znajdują się sanktuaria: 
MB Pociesze-
nia w Błotnicy, 
MB Różańco-
wej w Wysokim 
Kole, MB Świę-
torodzinnej w 
Studziannie, MB 
Staroskrzyńskiej 
w Skrzyńsku, MB 
Wychowawczyni 
w Czarnej, MB 
Pani Świętokrzy-
skiej w Kałko-
wie, MB Ostro-
b r a m s k i e j  w 
Skarżysku – Ka-
miennej i Sanktu-
arium Chrystusa 
Cierpiącego w 
Paradyżu. 
13 czerwca 1999 
roku diecezja radomska przeżywała 
radość beatyfikacji przez Papieża Jana 
Pawła II pięciu kapłanów – męczenni-
ków z czasów II wojny światowej: ks. 
Kazimierza Grelewskiego, ks. Stefana 
Grelewskiego, ks. Franciszka Rosłańca, 
ks. Bolesława Strzeleckiego i ks. Kazi-
mierza Sykulskiego. W toku jest proces 
beatyfikacyjny Sługi Bożego Ks. bpa 
Piotra Gołębiowskiego.
W Wyższym Seminarium Duchownym 
do kapłaństwa przygotowuje się około 
140 alumnów. W gmachu Seminarium 
działa Radomski Instytut Teologiczny 
przy Wydziale Teologii KUL oraz Die-

4 marca – Jubileusz Roku 2000 w naszej diecezji
cezjalne Kolegium Teologiczne. Diece-
zja posiada swoją rozgłośnię radiową 
Ave, oraz wydaje tygodnik Ave. 
 6 listopada 1997 roku ks. bp Edward 
Materski, zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego (kann. 401 par. 1) składa 
rezygnację z obowiązków pasterza die-
cezji radomskiej. Rezygnacja zostaje 
przyjęta 23 czerwca 1999 roku. Nowym 
biskupem zostaje mianowany ks. bp 
Jan Chrapek. Ingres, czyli uroczyste 
objęcie katedry biskupiej odbyło się 21 
sierpnia 1999 roku.
  4 marca 2000 roku w dzień 
wspomnienia św. Kazimierza przeży-
wać będziemy Jubileusz Roku 2000 
naszej diecezji. Uroczystości centralne 

rozpoczną się już 
3 marca Apelem 
Młodych III Ty-
siąclecia o godzi-
nie 19.15 w Kate-
drze radomskiej. 
Centralna Msza 
św. jubileuszowa 
będzie sprawowa-
na 4 marca o godz. 
12.00 w kościele 
św. Kazimierza 
w Radomiu.  W 
uroczystej Mszy 
św. wezmą udział 
przedstawiciele 
Episkopatu Pol-
ski. Wieczorem, 4 
marca o godzinie 
17.00 w kościele 
katedralnym od-

będą się modlitwy przy figurze Matki 
Bożej Rodzicielki. W niedzielę, 5 marca 
figura Matki Bożej zostanie przenie-
siona o godzinie 16.00 w uroczystej 
procesji do kościoła farnego, gdzie 
rozpocznie się modlitewne czuwanie.
 Do uczestnictwa w wydarzeniach 
jubileuszowych naszej diecezji i mia-
sta Radomia zapraszamy wszystkich 
wiernych.

Ks. Ireneusz
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 Na początku miesiąca, dnia 4 marca, za-
trzymujemy się − jak czynimy to już od wielu 
lat – przy postaci św. Kazimierza Królewicza, 
Patrona naszej Diecezji i miasta Radomia. 
W tym dniu chcemy szczególnie dziękować 
Bogu za dar świętego i czytel-
nego życia naszego Patrona, 
chcemy prosić św. Kazimierza 
o wstawiennictwo u Ojca Nie-
bieskiego za nami, naszymi 
rodzinami, Diecezją. Chcemy 
szczególnie powierzyć mu 
dzieci i młodzież polską.
 Św. Kazimierz urodził się 
3 października 1458 roku na 
zamku królewskim w Krako-
wie. Był drugim z kolei synem 
Kazimierza Jagiellończyka i 
Elżbiety Rakuskiej. Do dzie-
wiątego roku życia, zgodnie 
ze zwyczajem, pozostawał pod opieką matki 
a potem wraz ze swoimi pięcioma braćmi 
przeszedł pod opiekę wyznaczonych przez 
króla wychowawców i nauczycieli, z których 
głównym był kanonik krakowski, znakomity 
historyk Jan Długosz. Mówił o Królewiczu 
Kazimierzu, że jest „młodzieńcem szlachet-
nym, rzadkich zdolności godnym pamięci 
rozumu”. Zgodnie z dynastycznymi planami 
dla Kazimierza był przeznaczony tron wę-
gierski. 
W 1471 roku trzynastoletni Królewicz wraz 
z dwunastotysięczną armią udaje się na Wę-

4 marca – Uroczystość św. Kazimierza 
…Rozsypały się krokusy po hali

Śmiejąc się do górskiego błękitu nieba.

Cieszą oczy podhalańskich górali

− To przedwiośnie! Takiej pory po zimie nam trzeba…

Roztańczyli się w „Krzesanym” górale

Z wielką werwą, ogniem i weselem!

I wiesz − nie zmęczyli się tym tańcem wcale;

Pohukując, śmiga każdy przez laskę wysoko!

W dole, hen, daleko błyszczy ciemne Morskie Oko…

Tańcem, śpiewem chwalą Boga za łaskę,

Łaskę wiosny, pogody i słońca

Tańczyliby „Krzesanego” − bez końca;

A krokusy − fiołkowe, śnieżyste,

milcząc patrzą w słońce w ciszy uroczystej

Rozumieją się bez słów doskonale

Czują się tu, pod Tatrami wspaniale!

Radość kwiaty rozpiera bezmierna:

− Boże! Łaska Twoja, Dobroć Miłosierna

To sprawiła, że rozkwitnąć nam dałeś,

Ty stworzyłeś przecież także złote słońce,

Chwalić Ciebie trzeba więc − bez końca!

I krokusy płatków swych aksamitem

gdzieś w marzeniach kwiecistych

poszybować by chciałby w błękity,

Chcąc dziękować swemu Stwórcy za piękno

Pieśń gorącą śpiewają − a serduszka ich

z zachwytu omal nie pękną.

Piękna wiosna pod strzępiastymi Tatrami

Krzyczy w przestrzeń górską

tyloma barwnymi kwiatami!

A krokusy, szarotki, przebiśniegi

patrząc w stronę leżących w żłobach śniegów

Snują baśń czarodziejską bez słów

o Dobroci Boga

I − człowieka opuszcza wszelka trwoga,

a ogarnia wielka miłość do Niego,

Wie, że Pan Bóg nigdy nie opuści biednego.

Tatku Drogi − Ty za życia 

tak góry kochałeś; przemierzałeś ich szlaki stopami,

Gdy Cię nie ma na Ziemi tu, z nami

Tobie wiersz ten poświęcam o górach,

o dniach pięknych, które znikły w przeszłości

I o Bożej, takiej pięknej Miłości.

Katarzyna Wilczyńska

Radość przedwiośnia
(Mojemu Ojcu - poświęcam)

Prawdziwą monstrancją 
Chrystusa jest wspólno-
ta, która wierzy.

 Od kilku lat w naszej parafii w każdy piątek miesiąca 
w kaplicy Świętej Rodziny odbywają się czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem. Czuwania rozpoczynały się 
po Mszy św. wieczornej a kończyły Apelem Jasnogórskim 
o godz. 21.00. Z okazji Roku Jubileuszowego zostały zmie-
nione godziny adoracji. Trwa ona od godz. 15.00 – godziny 
Miłosierdzia do wieczornej Mszy św. Adoracja rozpoczyna 
się Koronką do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczy 
kapłan. Później adorację prowadzą ludzie świeccy. Czas, 
który przeznaczony jest na czuwanie przed Bogiem wypeł-
niony jest wspaniałymi modlitwami i pieśniami. Odmawia-
ny jest Różaniec, Koronki oraz Litania, które to modlitwy 
pomagają człowiekowi wierzącemu zbliżyć się do Boga. 
W czasie adoracji jest mnóstwo czasu na refleksje, ofiaro-

Adoracje Piątkowe w Roku Jubileuszowym

wanie Bogu swoich intencji i szczerą z Nim rozmowę. Przed Bożym Majestatem możemy 
odnaleźć siebie, ułożyć spokojnie myśli i rozwiązywać swoje problemy. 
 Czas wspólnego śpiewania i modlitwy trwa do godz. 17.30. Pozostałe 30 minut to czas 
osobistej adoracji w ciszy. Podczas czuwania jest możliwość spotkania z Miłosiernym 
Bogiem w sakramencie spowiedzi.
 Jeśli masz czas na spotkanie z Bogiem, to przyjdź, a przekonasz się, że warto.

Halina Siczek

gry. Wyprawa kończy się niepowodzeniem 
i Kazimierz wraca do Polski. Po powrocie 
do kraju królewicz bierze czynny udział w 
życiu politycznym. Podczas dwuletniego 
pobytu ojca na Litwie jako namiestnik rządzi 

w Koronie. Obowiązki 
państwowe umiał pogo-
dzić z bogatym życiem 
duchowym. W 1483 roku 
wezwany przez ojca do 
Wilna, przez kilka mie-
sięcy pełni funkcję pod-
kanclerzego. W końcu 
1483 roku Król pozosta-
wia swego syna w Grod-
nie. Tu w krótkim czasie 
pogarsza się stan zdrowia 
Kazimierza. Umiera 4 
marca 1484 na rękach 
biskupa krakowskiego, 

Jana Rzeszowskiego. Pochowano go w ka-
tedrze wileńskiej, która od tej pory stała się 
miejscem pielgrzymek. 
Jest jednym z najbardziej popularnych świę-
tych polskich. Jest również patronem Polski 
i Litwy. Pius XII ogłosił go ponadto (1950) 
patronem młodzieży litewskiej. 4 marca 1983 
roku Papież Jan Paweł II ogłosił św. Kazimie-
rza głównym patronem miasta Radomia, a 
w dniu powstania Diecezji Radomskiej – 25 
marca − patronem nowo utworzonej diecezji.

Agata
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W minionym tygodniu
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INFORMACJE
1. Dziś Nabożeństwo w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 17.00
2. W środę, 1 marca o godz. 19.00 w kaplicy Św. Rodziny spotkanie 

Odnowy w Duchu Świętym.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. 

Spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas wszystkich Mszy Św. i w piątek 
od godz. 17.30. Spowiedź dla dzieci z klas trzecich i tych, które odprawiają 
Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca w piątek od godz. 15.45. Msza Św. o 
godz. 16.30. Wszystkie inne dzieci przystąpią do Sakramentu Pokuty w czasie 
rekolekcji dla dzieci, które rozpoczną się w Środę Popielcową, 8 marca. 

4. Wszystkie Wspólnoty Apostolskie naszej parafii zapraszamy na Mszę Św. w 
Pierwszy Czwartek Miesiąca, 2 marca o godz. 18.00 na wspólną modlitwę o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne.

5. Młodzież klas VIII szkoły podstawowej nr 9 i ich rodziców zapraszamy na Mszę 
Św. w czwartek, 2 marca do kaplicy świętej Rodziny na godz. 16.30.

6. W piątek, 3 marca o godz. 19.15 w Katedrze Apel Młodych Trzeciego Tysiąclecia. 
Spotkanie młodzieży oazowej, ministrantów starszych i wszystkich pragnących 
modlić się z młodymi naszego miasta w piątek o godz. 18.15 przed dużym ko-
ściołem. Wyjście do Katedry o godz. 18.30.

7. W piątek, 3 marca o godz. 18.00 w sali nr 7 odbędzie się zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze Stowarzyszenia Inicjatywa Samopomocy Parafialnej. Zainteresowa-
nych zapraszamy.

8. W sobotę, 4 marca przeżywać będziemy Jubileusz roku 2000 naszej diecezji. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w centralnej Mszy Św. jubileuszowej, która 
będzie sprawowana w tym dniu o godz. 12.00 w kościele św. Kazimierza w 
Radomiu. 

9. W przyszłą niedzielę 5 marca o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza Św. 
w intencji rodzin.

10. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na dalsze prace na zapleczu i wokół kościoła.

11. 1Dziś rozpoczynamy w naszej parafii kurs przedmałżeński. Spotkania odby-
wać się będą w każdą niedziele o godz. 14.00 w sali nr 7 w podwórzu plebani. 
Przypominamy, że zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest 
koniecznym dokumentem przy załatwianiu formalności przedmałżeńskich.

Dzieje teatru polskiego dzielą się na dwie epoki, 
które przedziela rok 1765. Dopiero tego roku otwarto 
w Warszawie samodzielny, publiczny, zawodowy 
teatr grający po polsku widowiska, które rozwijały 
się przedtem, nie zawsze posługiwały się naszym 
językiem.
 Teatr religijny bierze u nas swój początek z Kra-
kowa. Jego zawiązkiem, jak w całej Europie, stał się 
udramatyzowany fragment Ewangelii odgrywany 
podczas nabożeństwa wielkanocnego. Było to tzw. 
Visitatio sepuchri, Nawiedzenie grobu przez trzy 
Marie. W dialogu z aniołem dowiadywały się one o 
zmartwychwstaniu Zbawiciela; przyprowadziły do 
grobu apostołów. Zachował się tekst takiego Nawie-
dzenia powstały w Krakowie przed 1253 r. W XIV, 
XV, a nawet w XVI w. było ono grywane w całym 
kraju, zawsze w Kościele, po łacinie, przez duchow-
nych. Nawet trzy Marie grali zakonnicy, odpowiednio 
ubrani. Postać Chrystusa wyobrażała drewniana 
figura z ruchomymi ramionami, przed Nawiedzeniem 
wciągana pod sklepienie na sznurkach. Dalszy rozwój 
teatru religijnego polegał na powstawaniu misteriów, 

Teatr

Ochrzczeni zostali:

Wiktoria Patrycja Polit

Związek małżeński zawarli:

Bożena Czarnecka i Wacław Litwiński,
Monika Edyta Szmielewicz i Dariusz 
Tomasz Nowak

Odeszli do Pana:

Tadeusz Mroczek – l. 68
Edward Fryszkowski – l. 63 

W 8. rocznicę ślubu Anny i Wojciecha,
w 20. rocznicę urodzin Karoliny, 
w 18. rocznicę urodzin Małgorzaty 
błogosławieństwa Bożego i opieki Naj-
świętszej Maryi Panny życzy Redakcja. 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 260 
brzmi: „Stowarzyszenie Apostolstwa 
Katolickiego”. Szczęśliwą wylosowaną 
przez sierotkę gazetkową jest: Beata 
Nachtman. Nagroda czeka w księgarni 
parafialnej.

Ogłaszamy konkurs dla najmłodszych!
Drogie Dzieci! Zapraszamy Was do 
udziału w zabawie pt. „Mój kościół”. 
Pragniemy byście narysowały swój wi-
zerunek Domu Bożego. Rysunki możecie 
dostarczać do księgarni parafialnej do 12 
marca. 
Czekają ciekawe nagrody!

ROZWIąZANIE

łem znaleziono dotychczas ok. 80 polskich tekstów 
misteryjnych, czasem redagowanych przez wybitnych 
poetów, jak np. Wacław Potocki. Najpopularniejsze był 
Misterium o Bożym Narodzeniu, już w XVII w. grun-
townie spolszczone. Publiczność uważała za naturalne, 
że pasterze przybywali do Betlejem z Krakowa czy 
Podhala, ubrani w charakterystyczne gunie i sukmany. 
Prawdopodobnie w XVI w. misterium o Bożym Naro-
dzeniu zaczęły odgrywać lalki na przenośnej scenie, 
później nazwanej szopką. 

Magda Kowalska

03.03.2000 − Apel Młodych Trzeciego Tysiąc-
lecia. Spotkanie młodych w Katedrze 
godz 19.00.
04.03.2000 − Jubileusz Diecezji Radomskiej 
– Katedra – Główne uroczystości   
  Jubileuszowe.  

KONKURs

w których tematem było życie Chrystusa. Misteria były 
przeważnie wykonywane przez świeckich, zwykle 
nabożnych mieszczan, skupiających się wokół jakiejś 
parafii czy klasztoru. Postać Chrystusa grał już jeden z 
aktorów. W Krakowie pojawiły się prawdopodobnie w 
XV w., choć tekst polskiego misterium wielkanocnego 
znamy dziś tylko z wersji opisywanych i ogłaszanych 
w XVI, XVII, XVIII w. Najdawniejszy ze znanych dziś 
druków ukazał się w latach 1570 – 80 pod nazwiskiem 
Mikołaja z Wilkowiecka. Jest to fragment większego 
cyklu przeznaczony dla 35 aktorów występujących na 
scenie symultanicznej. Sceny takie wznoszono wów-
czas doraźniej w kościele albo na placu publicznym, 
wskazując obok siebie pewną ilość mansjonów – jakby 
miniaturowych pawilonów, które wyobrażały kolejne 
miejsca wydarzeń. W małych parafiach sporządzano 
je z byle czego i byle jak. W dużych miastach wyda-
wano nieraz wiele pieniędzy na przedstawienia pełne 
przepychu, wykonane z towarzyszeniem muzyki i 
wyszukanych efektów świetlnych.
 Misterium w Krakowskim kościele Dominikanów 
obejmowało całą mękę Chrystusa i trwało 4 dni. Ogó-

Kalendarium 
Kalendarz obchodów jubileuszowych w 

Diecezji Radomskiej


