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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Ewangelia: Mk 2, 23 − 3, 6
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat
wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze
zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego:
„Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie
wolno?”

Konflikt między Jezusem, a faryzeuszami narasta z dnia na dzień. W dzisiejszej
Ewangelii osiągnął swoje „apogeum”.

Chrystus wchodząc do synagogi wiedział, że jest śledzony. Wystąpienie Jezusa
w świątyni było zamierzone i zaplanowane. Chrystus chce objawić siebie. Nie re−
spektując przepisów związanych z kultem szabatu, chciał swoim przeciwnikom po−
kazać, że czuje się Panem szabatu. Oni zaś wiedzieli, że Panem szabatu jest tylko
sam Bóg. Zatem Chrystus przypisując sobie władzę nad szabatem, tym samym przy−
pisywał sobie boskie atrybuty. To już było dla Jego wrogów za wiele. Dlatego „fa−
ryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”.

Przyjacielu! Jeśli Chrystus zdecydował się na pokonanie tylu trudności i mimo
wszystko przywrócił choremu zdrową rękę, to nie  ulega wątpliwości, że chciał nas
czegoś przez to nauczyć. Chciał nam przez to powiedzieć, że nie ma takich okolicz−
ności i takich sytuacji, które zwolniłyby nas od czynienia dobrze ludziom. Gdy
zaistnieje taka sytuacja, że człowiek znajdzie się w potrzebie, chrześcijanin – kato−
lik musi być dla niego drugim Chrystusem, nawet wtedy, gdy zawziętość nowocze−
snych faryzeuszów negatywnie sklasyfikuje naszą najszczerszą i najświętszą inten−
cję. Opierajmy nasze chrześcijańskie życie na czynach.

ks. Ireneusz

Przezwyciężać trudności

DWANAŚCIE POKOLEŃ. Pokole−

nia Izraela uformowały się w okresie

Wyjścia i zajęcia Ziemi Obiecanej

z wcześniejszych wspólnot plemien−

nych. Wyraźny podział na pokolenia

zaznacza się dopiero w początkowej

fazie życia osiadłego w Kanaanie.

W okresie wygnania babilońskiego

zaczęto kojarzyć dwanaście pokoleń

z dwunastoma synami Jakuba (Izra−

ela). Określenie stało się synonimem

narodu wybranego i w takim znacze−

niu występuje też w NT (Łk 22, 30).

DWUNASTU. Termin określający

w NT kolegium apostołów. Liczba ma

znaczenie symboliczne (dwanaście

pokoleń), dlatego po odejściu Juda−

sza na jego miejsce zostaje wybrany

Maciej (Dz 1,26).

DYSPENSA (lać. dispensare − roz−

dzielić, uwolnić kogoś). W szczegól−

nych okolicznościach częściowe lub

tymczasowe zniesienie w zwierzch−

nim akcie zobowiązującej mocy ja−

kiegoś prawa kościelnego, nigdy jed−

nak prawa Bożego, w stosunku do

jakichś osób albo grup osób. Władzę

dyspensowania ma prawodawca

w zakresie wydawanych przez siebie

praw i jego zwierzchnik. Mogą oni

swoją władzę dyspensowania przeka−

zywać innym osobom.

Módl się, żeby twoja sa−
motność stała się bodźcem
do znalezienia czegoś, dla
czego warto byłoby żyć,
i dostatecznie wielkiego,

żeby warto było za to
oddać życie.
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Swoje najskrytsze pragnienia i oczekiwania ludzie mają wypisane na czo−
łach. Jeden marzy o nowym samochodzie, drugi śni o pokaźnym koncie ban−
kowym, a trzeci zaprząta sobie głowę jedynie seksualnymi pragnieniami.
Chrześcijanie stawiają czoło tym największym i najpilniejszym marzeniom
i w Środę Popielcową pozwalają sobie nakreślić na nim znak, z którym wią−
żą swoją nadzieję.

Rozpoczyna się Wielki post, okres pokuty i odnowy wewnętrznej przygotowujący do Pas−
chy Pańskiej. Liturgia Kościoła wzywa nas nieustannie do oczyszczania swojej duszy i roz−
poczynania od nowa.
„Posypmy głowy popiołem. Uderzmy przed Panem czołem.
Zapustne śmiechy na stronę. Cierniową wijmy koronę.
Posypmy głowy popiołem. Grzmi Niebo głosem surowym:
Pokutę czyńcie za grzechy. Na stronę teraz uciechy” .

Przeto i teraz jeszcze − wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez
post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana
Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawo−
ści… − wzywa nas pierwsze czytanie z dzisiejszej Mszy świętej. A w chwili posypania gło−
wy popiołem kapłan przypomina nam słowa Księgi Rodzaju po grzechu pierworodnym:
Memento homo, quia pulvis es… Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obró−
cisz.

Memento homo... Pamiętaj człowieku... A jednak pomimo tego upomnienia czasami zapo−
minamy, że bez Boga jesteśmy niczym. „Z wielkości człowieka bez Boga pozostaje jedynie
ta garstka prochu na tacce położonej na skraju ołtarza, którym, jak gdyby naszą własną
substancją, Kościół w Środę Popielcową znaczy nasze czoło”.

Bóg chce, abyśmy się oderwali od rzeczy ziemskich i zwrócili się ku Niemu. Chce, byśmy
porzucili grzech, który nas postarza i zabija, i byśmy powrócili do źródła Życia i radości.
„Sam Jezus Chrystus jest najwznioślejszą łaską całego Wielkiego Postu. To On sam jawi się
nam w przedziwnej prostocie Ewangelii”.

Zwrócenie serca ku Bogu, nawrócenie się oznacza gotowość, aby żyć tak jak On tego
oczekuje, być szczerym wobec samych siebie, nie próbować służyć dwom panom, z całej
duszy kochać Boga i usunąć ze swego serca wszelki dobrowolny grzech. Każdy z nas wi−
nien to czynić w zależności od swojej osobistej sytuacji związanej z pracą, zdrowiem, rodzi−
ną itd.

Jezus wymaga od nas serca skruszonego, uznającego swe upadki i grzechy, gotowego do
ich odrzucenia. Wtedy wspominać będziecie wasz sposób życia i wasze złe czyny. Będziecie
czuli obrzydzenie do siebie samych z powodu waszych grzechów i waszych obrzydliwości...
Pan żąda od nas szczerego żalu za grzechy, który wyrazi się przede wszystkim w sakramen−
cie spowiedzi, a także w drobnych umartwieniach i uczynkach pokutnych czynionych z mi−
łości: „Nawrócenie oznacza szukanie z naszej strony przebaczenia i mocy Bożej w Sakra−
mencie Pojednania i w ten sposób stałe rozpoczynanie od nowa, codzienne przesuwanie się
naprzód”.

F.F. Carvajal – Rozmowy z Bogiem

Nawrócenie i pokuta
Stół jest meblem, przy którym spo−

żywa się posiłki, rozmawia, odrabia
lekcje, pracuje, wokół stołu groma−
dzi się cała rodzina w czasie świąt
i uroczystości rodzinnych. Stół w do−
mu chorego może też pełnić funkcję
ołtarza.

W moim domu stół był zawsze waż−
nym miejscem, przy którym spotyka−
ła się rodzina, przyjaciele, znajomi
i sąsiedzi. Szczególnej wartości na−
brał on od momentu, kiedy gościł na
nim Chrystus w pierwsze piątki mie−

siąca, podczas choroby moich kocha−
nych Rodziców i kiedy stał się Ołta−
rzem w czasie Mszy św. dla chorych.
Dzisiaj moich drogich Rodziców już
nie ma, pozostały wspomnienia, a stół
jest nadal miejscem gromadzącym

ludzi, miejscem, gdzie znajduje się
szklanka herbaty dla każdego. Wokół
stołu gromadzimy się wspólnie z ro−
dziną, przyjaciółmi i sąsiadami na
modlitwę.

Nieważne, bracie i siostro, jaką rolę

pełnił stół w Twoim życiu w przeszło−
ści, czy w ogóle był, ale ważne czym
może się stać od Roku Jubileuszowe−
go. Może trzeba go wyciągnąć z piw−
nicy, przywieźć z działki, aby stał się
ważnym meblem i w Twojej rodzinie.

Życzę Ci, bracie i siostro, aby stół
był w Twoim domu nie tylko miej−
scem, przy którym spożywa się posi−
łki, ale by przyczyniał się do jedno−
czenia całej rodziny.

Życzę Ci, aby stół stał się dla Two−

jej rodziny domowym ołtarzem, na
którym zagości Krzyż, zapalona świe−
ca – symbol obecności Jezusa i Pismo
Święte, a Ty zgromadzisz się z rodzi−
ną, przyjaciółmi, sąsiadami, aby wiel−
bić Boga.

Maria Sowińska

O stole
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Drodzy rodzice, nauczyciele i wycho−
wawcy − chcemy przygotować ludzkie
serca do Jubileuszowego przeżycia
wzniosłych tajemnic wiary poprzez trzy−
dniowe rekolekcje dla dzieci i młodzieży
zorganizowane w czasie wolnym od za−
jęć szkolnych. Jubileusz − zdaniem Jana
Pawła II −jest naglącym wezwaniem do
nawrócenia serca poprzez przemianę ży−
cia. Jako Następca Piotra proszę, aby
w tym roku miłosierdzia Kościół umoc−
niony świętością, którą otrzymał od swe−
go Pana, uklęknął przed obliczem Boga
i błagał o przebaczenie. Należy odważ−
nie wyznać − wszyscy zgrzeszyliśmy i nikt
nie może uważać się za sprawiedliwego
przed Bogiem (por. Jr 3,25; 1 Krl 8,46),
ale zarazem zachowujemy przekonanie
zgodnie ze słowami św. Pawła, że „gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska” (Rz 5,20; IM 11).

Rekolekcje dają nam możliwość prze−
miany naszego życia poprzez sakrament
pokuty i pojednania do uzyskania odpu−
stu jubileuszowego. Dlatego przygoto−
wana tematyka poszczególnych dni re−
kolekcyjnych ma:
1. Uwrażliwić na braci w potrzebie.
2. Przygotować do pokuty i ofiary oso−
bistej.
3. Przygotować do uzyskania odpustu
jubileuszowego poprzez pielgrzymowa−
nie do katedry, sanktuarium lub kościoła
jubileuszowego.
4. Zadbać o trwałość owoców tych rekolekcji.

Rekolekcje to czas przybliżenia się do
Chrystusa i stawania się nowym człowie−
kiem „Otrzymaliście ducha przybrania za
synów” (Rz 8,15). Rekolekcje mają
uświadomić przyjęty Sakrament Chrztu
świętego i doprowadzić do wdzięczno−
ści za łaskę wiary. „Wszyscy chrześcija−

nie, którzy jako nowe stworzenie dzięki
odrodzeniu z wody i z Ducha Świętego
nazywają się dziećmi Bożymi (...) stają
się z każdym dniem coraz bardziej świa−
domi otrzymanego daru” (DWCH 2).
Chcemy za ten dar naszej wiary dzięko−
wać Bogu. Chcemy dziękować rodzicom
i wszystkim nauczycielom za świadec−
two ich życia.

Rekolekcje to czas wyciszenia i wsłu−
chania w Słowo Boże, które będzie gło−
szone w każdym dniu. Bóg przemawia
w ciszy, potrzeba więc więcej skupienia
i modlitwy.

Rekolekcje to czas uczenia się odpo−
wiedzialności za myśli, słowa i czyny.
Odpowiedzialności przed Bogiem, inny−
mi ludźmi i sobą samym. Rekolekcje to
czas jedności, braterstwa, przebaczenia
i działania dla dobra Ojczyzny.

Forum Katechetów

Dziecko na Rekolekcjach

O pierwszym diecezjalnym, radom−
skim spotkaniu wspólnot parafialnych
„Odnowy w Duchu Świętym”, które
odbyło się 19 lutego br., o tym, jak
minął Dzień Skupienia we Wrzosowie,
dowiemy się z rozmowy, którą prze−
prowadziłam z liderką Odnowy w Du−
chu Świętym w naszej parafii – panią
Grażyną Wilusz.
Redakcja: Kto zorganizował Dzień
Skupienia wspólnot Odnowy w Duchu
Świętym w Diecezji Radomskiej?
Grażyna Wilusz: Głównym inicjato−
rem był ks. Tomasz Makarewicz, któ−
ry został mianowany przez Księdza
Biskupa Ordynariusza Jana Chrapka
asystentem d/s koordynacji Wspólnot
Odnowy w Duchu Świętym w Diece−
zji Radomskiej. Ks. Tomasz pragnął,
aby te wspólnoty spotkały się na
wspólnej modlitwie oraz nawiązały ze
sobą kontakty i szerszą współpracę.
Red.: Jakie wspólnoty uczestniczyły
w Dniu Skupienia?
G. W.:  Przybyły wspólnoty: z Iłży,
Końskich, Kozienic, Opoczna i dwie

wspólnoty radomskie: „Effata” i „Ma−
gnificat” − nasza wspólnota parafial−
na. Wraz z wspólnotami do Wrzoso−
wa przybyli ich opiekunowi duchowi,
liderzy grup, dwaj księża − sympatycy
Odnowy, jak również zakonnik − oj−
ciec cysters oraz Ks. Bp Edward Ma−
terski.
Red.: Jak minął Dzień Skupienia?
G. W.: Dzień skupienia rozpoczął po−
witaniem Ks. Tomasz. Następnie za−
wiązano wspólnotę poprzez modlitwę
uwielbienia Boga. Po słowie przewod−
nim i przeczytaniu Ewangelii św. Jana:
„Ja jestem krzewem winnym, wy la−
toroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, po−
nieważ beze mnie nic nie możecie
uczynić” nastąpiła krótka katecheza,
wygłoszona przez Księdza Tomasza
pt. „Jak trwać w Jezusie Chrystusie?”.
Potem młodzi oazowicze wystąpili
z pantomimą. Podczas Adoracji Naj−
świętszego Sakramentu uczestnicy
kontemplowali Słowo Boże. O godz.
13.00 wszyscy udali się na posiłek.

Dalszą część dnia rozpoczęła Msza św.
pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwar−
da Materskiego i towarzyszących mu
pięciu kapłanów z różnych parafii. Po
Eucharystii rozpoczęły się spotkania
w grupach, podczas których uczestni−
cy dzielili się przeżywaniem swojej
wiary. Później była kolacja i modlitwa
w czasie której uczestnicy dawali świa−
dectwo na temat działania Ducha
Świętego w ich życiu. Dzień Skupie−
nia zakończył Apelem Jasnogórskim.
Red.: Jakie są Twoje osobiste reflek−
sje po spotkaniu we Wrzosowie?
G. W.: Ten jednodniowy pobyt we
Wrzosowie uzmysłowił mi i moim
przyjaciołom, że zgromadziła nas tu
Miłość Boża. Wręcz zauważalne było
działanie Ducha  Świętego, który na−
pełnił nas wielkim pokojem, ufnością,
zawierzeniem Chrystusowi i radością.
Bo, gdy jesteśmy blisko Pana, codzien−
ne trudy mają inny wymiar, nie jeste−
śmy sami ze swoimi problemami.
Red.: Dziękuję za rozmowę, Szczęść
Boże.

Halina Siczek

Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym we Wrzosowie



4
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INFORMACJE

ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 16.00 w kaplicy św. Rodziny Msza św. w intencji
Rodzin.

2. Udział modlitewny w dzisiejszym Nabożeństwie o godz. 17.00
w kaplicy św. Rodziny ofiarujemy w intencji dzieci ze szkół pod−
stawowych, które w środę, 8 marca rozpoczynają rekolekcje wielkopostne.

3. W środę, 8 marca rozpoczynamy Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia i pojed−
nania z Bogiem. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – te słowa usłyszy−
my przy posypaniu głów popiołem. Msze św. w Środę Popielcową będą:

− dla dorosłych o godz. 6.30, 8.00, 18.00 i 19.00,
− dla dzieci z klas III, IV i V o godz. 9.00,
− dla dzieci z klas VI, I gimnazjum i VIII o godz. 11.00,
− dla dzieci z klas 0, I i II o godz. 16.30.
Młodzież zapraszamy na godz. 19.00.
4. Taca zbierana w Środę Popielcową zostanie przeznaczona na biednych naszej parafii.
5. W piątek, 10 marca Droga Krzyżowa:
− dla dorosłych o godz. 7.30 w kaplicy św. Rodziny, o godz. 17.30 w dużym kościele,
− dla młodzieży o godz. 19.00 w kaplicy św. Rodziny,
− dla dzieci według porządku rekolekcyjnego.
6. W przyszłą niedzielę, 12 marca, Gorzkie Żale o godz. 17.00. Taca z Gorzkich

Żali zostanie przeznaczona na urządzenie Grobu Pańskiego.
7. Dzieci z klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w przyszłą niedzielę,

12 marca na godz. 16.00.
8. Trwa w naszej parafii kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się w każdą

niedziele o godz. 14.00 w sali nr 7 w podwórzu plebani.
9. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace na zaple−

czu i wokół kościoła.

W 45. rocznicę urodzin Zbigniewa,
w 21. rocznicę urodzin Aleksandry,
w 18. rocznicę urodzin Michała,
w 18. rocznicę urodzin Katarzyny,
w 18. rocznicę urodzin Daniela,
w 15. rocznicę urodzin Krzysztofa,
w 1. rocznicę urodzin Sebastiana błogo−
sławieństwa Bożego i opieki Najświęt−
szej Marii Panny życzy

Redakcja

Ochrzczeni zostali:

Sebastian Adamczyk
Radosław Tomasz Siek

Związek małżeński zawarli:

Anna Maria Kacprzak
i Grzegorz Adam Kalita

Odeszli do Pana:

Władysława Jarosz − l. 71
Rudolf Korzeniowski − l. 66
Paweł Marek Kotowski − l. 45
Janina Wdowska − l. 78

Kalendarium
Kalendarz obchodów jubileuszo−

wych w Diecezji Radomskiej
8.03.2000 − Środa Popielcowa. Cele−
bracja pokutna w kościołach parafial−
nych.

Odbędą się od 8 do 10 marca 2000
roku. Dzieci od klas III do VIII
przychodzą codziennie do nowego
kościoła dwa razy:

ŚRODA – 8 marca
Godz. 9.00 – dzieci z klas III, IV i V
– Msza Św.
Godz. 11.00 – dzieci z klas VI, I gim−
nazjum i VIII – Msza Św.
Godz. 14.00 – dzieci z klas III, IV
i V − Nabożeństwo
Godz. 15.00 – dzieci z klas VI, I gim−
nazjum i VIII − Nabożeństwo

CZWARTEK – 9 marca
Godz. 9.00 – dzieci z klas III, IV i V –
Nabożeństwo
Godz. 11.00 – dzieci z klas VI, I gim−
nazjum i VIII − Nabożeństwo
Godz. 14.00 – dzieci z klas III, IV i V
– Msza św.
Godz. 15.00 – dzieci z klas VI, I gim−
nazjum i VIII – Msza św.

PIĄTEK – 10 marca
Przed południem – Spowiedź i Dro−
ga Krzyżowa
Godz. 8.30 klasy V

Rekolekcje Święte dla dzieci
w Parafii św. Józefa w Radomiu

Godz. 9.00 klasy III i IV
Godz. 10.30 klasy VIII
Godz. 11.00  klasy VI i I gimnazjum

Zakończenie rekolekcji na Mszach
św.
Godz. 14.00 klasy III, IV i V
Godz. 15.00 klasy VI, I gimnazjum
i VIII

Dzieci z klas 0, I i II przychodzą
codziennie jeden raz o godz. 16.30


