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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

VI Niedziela Zwykła • Rok B

ezus zdjęty litością, wy-
ciągnął rękę, dotknął go  
i rzekł do niego: Chcę, 
bądź oczyszczony! Na-

tychmiast trąd go opuścił i został 
oczyszczony. 

Ewangelia: Mk 1, 40–45

Mieć litość!
 Nikt z nas nie cierpi litowania się innych nad sobą, bo cóż to może przynieść 

dobrego! Zupełnie inaczej się sprawa przedstawia, gdy nad nami się lituje sam Bóg.
Drogi Przyjacielu! Ucz się litować nad innymi i umiej przyjąć z wdzięcznością 

litość okazywaną Tobie przez innych, a szczególnie przez Chrystusa. Jest to wielka 
sztuka! Czy chcesz być oczyszczony?  

Ks. Sylwester

W dniu Imienin, naszej Współredaktorce Izie Wojcieszek, składa-
my najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, słońca na co dzień, 
serdeczności i optymizmu życzy Redakcja Mojej Parafii

Dawniej: Jezus, 

cudotwórca – który 

musiał się ratować 

przed tłumem wie-

rzących w Niego 

ludzi.

Dzisiaj: Jezus, cu-

dak – którego nie 

sposób uratować 

przed samotnością 

w tłumie obojęt-

nych ludzi. 

16 luty 2003 – niedziela
Dzień modlitw w intencji Ojca Św

Imieniny:  Danuta, Julianna, Daniel
Liturgia Słowa:

Kpł 13, 1 – 2. 45 – 46
Psalm 32

1 Kor 10, 31 – 11, 1
Mk 1, 40 – 45

17 luty 2003 – poniedziałek
Imieniny: Aleksy, Zbigniew

Liturgia Słowa:
Rdz 4, 1 – 15. 25

Psalm 50
Mk 8, 11 – 13

18 luty 2003 – wtorek
Imieniny: Konstancja, Szymon

Liturgia Słowa:
Rdz 6, 5 – 8; 7, 1 – 5. 10

Psalm 29
Mk 8, 14 – 21

19 luty 2003 – środa
Imieniny: Konrad, Arnold

Liturgia Słowa:
Rdz 8, 6 – 13. 20 – 22

Psalm 116B
Mk 8, 22 – 26

20 luty 2003 – czwartek
Imieniny: Leon, Zenobiusz, Ludomir

Liturgia Słowa:
Rdz 9, 1 – 13

Psalm 102
Mk 8, 27 – 33

21 luty 2003 – piątek
Imieniny: Robert, Eleonora

Liturgia Słowa:
Rdz 11, 1 – 9

Psalm 33
Mk 8, 34 – 9, 1

22 luty 2003 – sobota
Katedry Piotra Apostoła

Imieniny: Małgorzata, Marta
Liturgia Słowa:

1 P 5, 1 – 4
Psalm 23

Mt 16, 13 – 19
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List Brata Rogera na 2002 r. - cz. II

“Kochaj i powiedz to swoim życiem”
Ten list, tłumaczony na 58 języków (w tym 23 azjatyckie i 7 afrykańskich), 

napisany przez brata Rogera z Taizé, był czytany i rozważany przez cały rok 
2002 podczas spotkań, jakie odbywały się tydzień po tygodniu w Taizé lub  
w różnych miejscach na całym świecie.

1. „Kochaj i powiedz to swoim ży-
ciem”: te słowa trzysta lat po Chrystusie 
napisał święty Augustyn, chrześcijanin 
z Afryki Północnej.

2. „Bóg nie może dawać niczego 
innego, jak tylko swoją miłość.”: są to 
słowa myśliciela chrześcijańskiego z 
VII wieku, Izaaka z Niniwy. Doszedł 
do takiego wniosku po długim studio-
waniu Ewangelii według świętego Jana 
i rozważaniu słów: Bóg jest miłością (1 
J 4,8).

3. Bóg kocha każdego człowieka na 
ziemi, ale nie narzuca się, nikogo nie 
zmusza do miłości.

4. Miłość Boża, jak cenny skarb, 
została złożona w każdym z nas. Z tego 
skarbu może wytrysnąć siła współczują-
cej miłości trwająca całe życie.

5. Wiele lat temu zrozumieliśmy, 
że część braci z naszej wspólnoty 
powinna dzielić życie najuboższych 
na półkuli południowej. Dlatego od 
dwudziestu siedmiu lat kilku braci jest  
w Bangladeszu. Opiekują się chorymi i 
niepełnosprawnymi. Zapraszają na po-
siłki najbiedniejszych. Pomagają małym 
szkołom dla dzieci najuboższych. Od 
początku trwają pełne zaufania spotkania 
z religijnymi muzułmanami.

6. Dar ze swego życia może pro-
wadzić aż do zapomnienia o sobie 
samym dla innych. W Taizé od po-
nad czterdziestu lat siostry zakonne 
pomagają w przyjmowaniu gości.  
Z wrażliwością i zrozumieniem słuchają 
dziewcząt. Ich służba jest tak autentycz-
na, że mówimy: te kobiety są ewange-
licznym skarbem.

7. Chrystus nie przybył na ziemię, by 
tworzyć nową religię, ale żeby ofiarować 
każdej ludzkiej istocie komunię w Bogu. 
W Bożym sercu ta komunia, jaką jest 
Kościół, nie może być podzielona. Dlate-
go ważne jest, by Kościół niepodzielony, 
jeszcze ukryty, ale istniejący w Bogu, 
stawał się dostrzegalny.

8. Pokój na ziemi zaczyna się w nas 
samych. Już w IV wieku święty Am-
broży z Mediolanu mówił: „Zacznijcie 
dzieło pokoju w sobie, byście sami 
napełnieni pokojem mogli nieść pokój 
innym.”

9. W pierwszych latach istnienia na-
szej wspólnoty, starając się odpowiadać 
dzień po dniu na wezwanie Chrystusa, 
byliśmy świadomi wahań, jakie mogłyby 
się w nas pojawić i zastanawialiśmy się: 
jak uda się nam wytrwać w tym powoła-
niu? Powoli rozumieliśmy, że moc Du-
cha Świętego wystarczy, aby podtrzymać 
powołanie w ciągu całego życia. I stało 
się oczywiste, że nie moglibyśmy zostać 
wierni naszemu powołaniu, gdybyśmy 
nie podjęli zobowiązania na całe życie.

10. Olivier Clément, prawosław-
ny teolog, napisał słowa, które są dla 
nas wsparciem: ”Zaufanie jest w Ta-
izé słowem kluczowym. Spotkania, 
przygotowywane przez wspólnotę w 
Europie i na innych kontynentach, 
stanowią etapy „Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię”. Słowo zaufanie należy 
chyba do słów najskromniejszych, 
najprostszych, ale zarazem najistot-
niejszych. W zaufaniu zawarta jest 
tajemnica miłości, tajemnica komunii  
i w końcu, tajemnica Boga.” (Taizé, 
szukanie sensu życia)

11. W naszej wspólnocie wiemy, że 
prostota i dobroć serca są niezbędne. 
Zapewne są jednym z najczystszych 
odblasków piękna komunii.

12. 1 P 2, 21−25.
13. Możemy zostać uwolnieni 

od tego, co nam ciąży w rozmowie  
z kimś, kto ma, płynący z wiary, 
dar głębokiego rozeznania serca i 
kto może z dobrocią nas wysłuchać.  
W takiej rozmowie dana jest nam pew-
ność przebaczenia.

14. Zobacz J 15, 11 i Łk 10, 21.
15. „Radość w Panu jest waszą siłą” 

(Neh 8, 10).

16. Zobacz Rdz 2, 7.
17. W Piśmie Świętym to samo słowo 

może oznaczać „duszę” i „pragnienie”. 
Dusza ludzka ma w sobie pragnienie 
Boga: „Dusza moja pragnie Boga” (Ps 
42, 3), „Dusza moja pożąda Ciebie w 
nocy” (Iz 26, 9). Bóg zaspokaja pragnie-
nie człowieka: „Kto odczuwa pragnienie, 
niech przyjdzie, kto chce, niech wody 
życia darmo zaczerpnie” (Ap 22, 17).

18. Zwykłe pragnienie komunii  
z Bogiem już jest modlitwą. Święty Au-
gustyn napisał takie słowa: „Pragnienie 
Boga już jest modlitwą. Jeżeli chcesz się 
nieustannie modlić, nigdy nie przestawaj 
pragnąć... Modlić się za pomocą wielu 
słów, to nie znaczy, jak sądzą niektórzy, 
modlić się długo... Usuńmy więc z mo-
dlitwy liczne słowa, ale módlmy się dużo 
w ciszy serca.” Święty Augustyn napisał 
także: „Jeżeli pragniesz poznać Boga, już 
uwierzyłeś.”

19. Są ludzie, dla których pięk-
no muzyki słuchanej w kościele lub  
w swoim pokoju jest wsparciem kontem-
placyjnego oczekiwania.

20. Podczas ostatniego spotkania  
z Janem XXIII byliśmy we trójkę z 
braćmi Maxem i Alainem. Było to w 
1963 roku, na krótko przed jego śmier-
cią. Podczas rozmowy papież tłumaczył 
nam, jak podejmuje czasami decyzje 
modląc się: „Rozmawiam z Bogiem... 
Och, bardzo pokornie, och, zupełnie 
zwyczajnie.” W tym samym czasie bra-
cia z naszej wspólnoty zaczęli jeździć 
do krajów Europy Wschodniej, żeby 
odwiedzać chrześcijan. Jeździliśmy 
tam, żeby słuchać, żeby być przy tych, 
którzy przechodzą trudne próby, żeby 
lepiej zrozumieć wiarę prawosławną.  
A teraz jesteśmy ogromnie wdzięczni, że 
możemy przyjmować tylu młodych prawo-
sławnych. Z radością rozumiemy, że jedną z 
tajemnic duszy prawosławnej jest modlitwa 
otwarta na kontemplację.

opr. kl. Grzegorz Zieliński 
(na podst. www.taize.fr)
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W ewangelii Św. Jana czytamy: „To 
wam powiedziałem, abyście pokój we 
Mnie mieli. Na świecie doznacie uci-
sku, ale miejcie odwagę; Jam zwyciężył 
świat.” (J 16, 33).

Jak to jest z naszą odwagą, nas jako 
katolików, czy poza kościołem i domem 
i domem przyznajemy się do Jezusa? 
Czy jesteśmy Jego świadkami, a może 
chowamy głowę w piasek, bo tak jest 
nam wygodniej?

Kroczyć drogą Chrystusa, to iść dro-
gą prawdy, wiary, nadziei, miłości, nie 
wybierać kompromisu z powodu lęku, 
wygody, ale postępować zawsze według 
przykazań Bożych. Wiele jest wokół nas 
zła, wydaje się nawet, że bardzo dużo. 
Dlatego, że ono krzyczy, walczy, jest 
wyzywające, chce zagłuszyć miłość. Nie 
dajmy się zastraszyć złu. Otacza nas tyle 
dobra, piękna, miłości i miłość zwycięży. 
W Hymnie do miłości św. Paweł pisze: 
„Miłość cierpliwa jest, dobra jest; mi-
łość nie zna zawiści, nie przechwala się, 
pychą się nie unosi, dobrych nie narusza 
obyczajów, nie szuka własnej korzyści, 
gniewem się nie unosi, uraz nie pamięta. 
Nie raduje się z nieprawości, lecz cieszy 
się z triumfu prawdy. Wszystko znosi w 
milczeniu, wszystkiemu wierzy, zawsze 
jest ufna, wszystko przetrwa. Miłość ni-
gdy się nie kończy (...)” (1 Kor 13, 4−8a).

Bóg, który jest samą Miłością, stwo-
rzył cały świat, stworzył każdego z nas na 
swój obraz i podobieństwo. Nasze ciało 
od momentu Chrztu jest świątynią Ducha 
Świętego. Mamy przygotowane przez 
Boga mieszkanie w niebie. Bóg obdarzył 
nas rozumem, dał nam wiele talentów, 
pragnie naszego szczęścia na ziemi i pod-
powiada, jak mamy postępować, co czy-
nić, wspiera nas w ziemskim życiu. Ten 
najlepszy, najczulszy Ojciec mówi do nas  
w sumieniu, przez Słowo Boże, ka-
płanów, ludzi, różne wydarzenia. Za-
tem wsłuchajmy się w głos Boga na 
modlitwie, prośmy Ducha Świętego  
o pomoc, o światło, otwierajmy się  
i przyjmujmy Jego dary. Postępujmy 
zgodnie z sumieniem, aby budować 
miłość w sobie i wokół siebie, a wtedy 
dobro zwycięży.

Jesteśmy mieszkańcami Radomia, tu 
jest nasza „mała Ojczyzna”. Powinni-
śmy troszczyć się o to, aby żyło się nam 
dobrze w naszym mieście. Przylgnęły 
do Radomia różne złe przydomki, dużo 

młodych ludzi ucieka stąd, nie widząc tu 
dla siebie żadnych perspektyw. Czy musi 
tak być, czy Radom nie może być mia-
stem pięknym, bezpiecznym, miastem 
przyszłości dla młodych, do którego lu-
dzie będą chętnie przyjeżdżać i inwesto-
wać? Dużo jest w naszym mieście ludzi 
wykształconych, operatywnych, chętnie 
pracujących na rzecz dobra ogólnego, 
jest więc nadzieja, że w Radomiu będzie 
coraz lepiej. Ś.P. Biskup Jan Chrapek pi-
sał: „Żyć chrześcijańską nadzieją, to być 
człowiekiem ciągle szukającym Boga w 
otaczającym świecie i pragnącym prze-
kraczać siebie”.

Kochamy nasze miasto, wierzymy, że 
Bóg może wszystko i dlatego podjęliśmy 
modlitwę wstawienniczą za Radom i na-
szą diecezję. W Ewangelii Św. Jana Jezus 
mówi: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, 
da wam w imię moje. Do tej pory o nic 
nie prosiliście w imię moje. Proście, a 
otrzymacie, aby radość wasza była pełna” 
(J 16, 23b−24). Ufając słowom Chrystu-
sa, modlimy się co miesiąc (najczęściej  
w trzecią niedzielę), prosząc Wszechmo-
gącego Boga o potrzebne łaski dla nasze-
go miasta i diecezji. Pan Jezus powiedział 
do Św. Siostry Faustyny: „O trzeciej 
godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia 
szczególnie dla grzeszników i choć przez 
krótki moment zagłębiaj się w Mojej 
męce, szczególnie w moim opuszczeniu 
w chwili konania. Jest to godzina wiel-
kiego miłosierdzia dla świata całego. W 
tej godzinie nie odmówię duszy niczego, 
która Mnie prosi przez mękę Moją”(Dz. 
Św. S. Faustyny − 1320). Dlatego wła-
śnie naszą modlitwę rozpoczynamy o 
godzinie 15.00 Koronką do Miłosierdzia 
Bożego, a następnie uczestniczymy  
w Eucharystii. Wielbimy Boga mo-
dlitwą i śpiewem. Razem z dziecięcą 
scholą, radośnie śpiewamy na cześć 
Jezusa, ogłaszając Go Królem Radomia. 
Każdemu spotkaniu towarzyszy myśl 
przewodnia. Obecni otrzymują pamiąt-
ki. Modlimy się już od marca 2002 r.,  
w lutym spotkamy się po raz dziesiąty.                

Maria Sowińska

Nieśmy wiarę, nadzieję i miłość Pamięci Księdza 
Henryka Popiela 
w 10 rocznicę śmierci – 
– 15 lutego 1993 r. 

Przedobry Księże Henryku!
To już dziesięć lat, długich dziesięć lat,
które minęły od Twojej śmierci.
Lecz Twą niezmierzoną dobroć 
wciąż wspomina świat,
A zwłaszcza ci, 
którzy Cię mieli szczęście znać.
Ci wszyscy parafianie – śmiem twierdzić – 
oni Cię do dzisiaj 
serdecznie wspominają 
i modląc się za Ciebie,
wciąż, tak jak przed dziesięciu laty – 
– tak samo kochają!
A Ty – po pięknym życiu cieszysz się 
u Wspaniałego Boga
i wstawiasz się za nami u Pana.
Wszak los duszy każdego człowieka, którego 
poznałeś, 
jest Ci tam, w Niebie, jednakowo drogi.
Wielbisz już dzisiaj Stwórcę 
w przecudnym Niebie
I zapewne pragniesz, byśmy i my wszyscy
Byli godni po pielgrzymce ziemskiej
Znaleźć się w Raju i przywitać Ciebie…
Pracując w naszej Parafii 
lat dwadzieścia,
dawałeś nam swoim życiem piękny przykład 
– jak żyć,
jak prawdziwie kochać Boga i bliźniego,
jak nie myśleć o sobie, 
lecz o innych ludziach,
jak im pomóc, by i oni trochę szczęścia na 
Ziemi zaznali,
Kochali się wzajemnie wszyscy,  
szanowali…
Księże Henryku – Twą świetlaną postać
Chcę dzisiaj przypomnieć tym,  
którzy Cię znali
i jednocześnie oddać cześć i hołd 
pamięci Twojej złożyć…
Proszę Cię, pomóż nam w trudnym życiu,
Pomóż dojść do Ojca Najlepszego,
Który czeka z utęsknieniem na grzesznika,
Nawet tego największego.
Pomóż pokochać Boga,  
jak Ty Go kochałeś
I zjednoczony z Nim trwasz w Niebie 
na wieki.
Prosimy Cię, Drogi Księże Henryku
Otocz nas swą opieką!

Katarzyna Wilczyńska
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

Ciekawostki...

W dniach od 27.01. do 1.02.2003r. 
odbyły się w Niepokalanowie – Lasku 
rekolekcje dla młodzieży. Rekolek-
cje zostały rozpoczęte Eucharystią. 
Opiekę duchową sprawowali Ojcowie 
Franciszkanie: o. Stanisław Piętka 
oraz o. Marek Kontowicz.

Grupa nasza liczyła około 50 
osób, a uczestnicy przybyli z całe-
go kraju: Ełku, Poznania, Paprotni, 
Kielc, Radomia… W czasie rekolek-
cji pogłębialiśmy naszą wiedzę o Ry-
cerstwie Niepokalanej. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą. 
Podczas konferencji głoszonych prze 
o. Stanisława, poznawaliśmy etapy 
drogi Maryjnej. Ojciec z niezwykłą 
starannością zadbał, abyśmy nasze 
serca otworzyli na Słowo Boże, na 
miłość płynącą z krzyża przez pośred-
nictwo Matki Bożej. Pogłębialiśmy 
naszą wiedzę o roli Matki Bożej w 
zbawianiu ludzi. Dużym przeżyciem 

były dla nas codzienne Msze Święte 
i adoracje Najświętszego Sakramen-
tu, wspólnie rozważaliśmy kolejne 
tajemnice Różańca, a w piątek w 
kaplicy odprawialiśmy Drogę Krzy-
żową. Jednego dnia, udaliśmy się do 
Niepokalanowa. Tam modliliśmy się 
w bazylice. Zwiedzaliśmy kaplicę św. 
Maksymiliana, którą święty budował 
i w której odprawiał Msze Święte, 
celę (mieszkanie) w której został 
aresztowany 17.02.1941r., Muzeum 
Strażackie Braci Zakonnych oraz 
odwiedziliśmy sklep z pamiątkami. 

Rekolekcje zakończyliśmy uroczy-
stą Mszą Świętą, na której dziękowa-
liśmy Panu Bogu za otrzymaną łaskę 
przeżycia tych rekolekcji w gronie 
osób oddanych Matce Bożej…

Monika Molga 
i Katarzyna Brodowska  

kl.6a, szkoła nr 23

Ferie w Niepokalanowie…

1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne, połą-
czone z Nieszporami Niedzielnymi.

2. Msza święta Oazy Rodzin w najbliższą niedzielę, tj. 23 
lutego o godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy.

3. Punkt Poradnictwa Rodzinnego jest czynny w każdą środę od 16.30 do 
18.30 na nowej plebani.

4. Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin organizuje dwie tury rekolekcji:
 • 21 –23 lutego br. – w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium 
 M. B. Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej.
 • 7 – 9 marca br. – w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium 
 M. B. Wychowawczyni w Czarnej.
 
 Zgłoszenia i bliższe informacje 
 w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin:
 Radom, ul. Malczewskiego 1 (poniedziałek i czwartek 10.00 – 16.00; 
 wtorek i środa 10.00 – 18.00), tel. (048) 381 16 11 lub 0602 879 662.

Wyniki przeprowadzonych na prze-
strzeni lat badań lekarskich są jednoznacz-
ne – każdy wypalony papieros, to życie 
krótsze o kilka minut! Palacze nie chcą 
zaakceptować faktu, że między nałogiem a 
stanem ich zdrowia i wyglądu, istnieje ści-
sły związek. Nikotyna opóźnia gojenie ran, 
powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, 
zaburzenia w pracy układu krążeniowego  
i trawiennego. Jest także przyczyną chro-
nicznego bronchitu, może prowadzić do 
bezpłodności. Nowotwory gardła, przełyku, 
płuc znacznie częściej dotykają palaczy, niż 
ludzi wolnych od nałogu. I jeśli nawet pesy-
miści uważają te choroby za nieuniknione 
w późnym wieku, to naprawdę nie warto 
ich przyspieszać!

PALENIE ALBO ZDROWIE – WY-
BÓR NALEŻY DO CIEBIE!!!

Odeszli do Pana:
Józef Chebda
Franciszek Opałka
Czesław Sasin
Ochrzczona została:
Julia Natalia Pawłowska
Związek Małżeński zawarli:
Katarzyna Eggebrecht i Paweł Moskwa
Aneta Niewiadomska i Przemysław Indyka

W 80. rocznicę urodzin Genowefy,

w 60. rocznicę urodzin Czesława,

w 18. rocznicę urodzin Edyty,

w 18. rocznicę urodzin Anny,

w 18. rocznicę urodzin Konrada,

w 18. rocznicę urodzin Michała,

w 10. rocznicę urodzin Macieja,

w 60. rocznicę ślubu Zofii i Władysława,

w 35. rocznicę ślubu Krystyny i Henryka

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki 
Bożej Królowej Apostołów, zdrowia i 
spełnienia marzeń życzy Redakcja

…PALENIE 
ALBO ZDROWIE


