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                                                Z okazji zbliżających się Imienin 
  KSIĘDZU WIKTOROWI BĄKOWI SAC  
                         i  KSIĘDZU MIROSŁAWOWI DRAGIELOWI  SAC                   
           składamy najserdeczniejsze życzenia: 
  przede wszystkim dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 

opieki Matki Bożej na drodze kapłańskiego życia,
wytrwałości w służbie Kościołowi 
oraz samych radosnych dni w życiu.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 675
24/02/2008

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgicznyW  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

 I I I  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU •   R O K   A

Ewangelia: J 4, 5 – 42

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: 
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą 

Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 
wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.    

24 lutego 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Bogusza, Macieja, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Wj 17, 3 – 7
Psalm 95
Rz 5, 1 – 2. 5 – 8 
EWANGELIA: J 4, 5 – 42  

25 lutego 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wiktora, Cezarego, Tolisławy
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 1 – 15a   
Psalm 42; 43 
EWANGELIA: Łk 4, 24 – 30 

26 lutego 2008r. – WTOREK
Imieniny: Aleksandry, Mirosławy, Faustyny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 25. 34 – 43  
Psalm 25
EWANGELIA: Mt 18, 21 – 35 

27 lutego 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Gabrieli, Anastazji, Leandra
LITURGIA SŁOWA:
Pwt  4, 1. 5 – 9 
Psalm 147
EWANGELIA: Mt 5, 17 – 19 

28 lutego 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Oswalda, Makarego, Teofila 
LITURGIA SŁOWA:
Jr 7, 23 – 28
Psalm 95
EWANGELIA: Łk 11, 14 – 23 

29 lutego 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Romana, Lutosława, Antonii 
LITURGIA SŁOWA:
Oz 14, 2 – 10
Psalm 81
EWANGELIA: Mt 12, 28b – 34

1 marca 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
Oz  6, 1 – 6 
Psalm 51
EWANGELIA: Łk 18, 9 – 14  

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…”        - strona  2

Poznaj swojego biskupa - biskup Adam  Odzimek       - strona  2

Droga Krzyżowa - Miłość na śmierć nie umiera                        -  strona  3

REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH  
               RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH
Poniedziałek – 25 luty
Msza Święta i nauki stanowe dla kobiet
- godz. 6.30, 9.30, 17.00 i 19.00
WTOREK – 26 LUTY - DZIEŃ SPOWIEDZI OD GODZ. 9.00 I  OD 16.30
Msza Święta i nauki stanowe dla mężczyzn
- godz. 6.30, 9.30, 17.00 i 19.00
Środa – 27 luty  
Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji
- godz. 6.30, 9.30, 17.00 i 19.00
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Poznaj swojego biskupa
Biskup Adam Odzimek – Biskup Pomocniczy Diecezji Radomskiej

Urodził się dnia 7 października 1944 roku w Radomiu. Pochodzi z rodziny robotniczej.  
Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Syrokomli w Radomiu. 
Studia seminaryjne, które rozpoczął w 1962 roku w Seminarium Diecezjalnym w Sandomierzu 
zostały przerwane dwuletnią służbą wojskową. Po ukończeniu Seminarium Duchownego 
otrzymał święcenia kapłańskie dnia 31 maja 1969 roku z rąk ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego 
w katedrze sandomierskiej. W latach 1972-1976 odbywał studia specjalistyczne w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując magisterium i licencjat z teologii biblijnej, a w czerwcu obronił 
pracę doktorską. W tym też roku uzyskał nominację na profesora Nowego Testamentu 
w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 1980-1984 ks. Dr Adam Odzimek studiował 

w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie ukończył licencjat nauk biblijnych. Po powrocie do kraju kontynuował 
wykłady z zakresu biblistyki w Seminarium. Dnia 25 kwietnia 1985 roku został ogłoszony Biskupem Pomocniczym Diecezji 
Sandomiersko-Radomskiej ze stolicą tytularną Tadamata. Święcenia biskupie przyjął dnia 12 maja 1985 roku 
w Radomiu z rąk J. Eminencji ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Od 1990 roku pełnił funkcję przewodniczącego 
Komisji Episkopatu Polski do spraw Trzeźwości. Od 25 marca 1992 roku na mocy decyzji papieskiej ks. Biskup Adam Odzimek 
został przeniesiony z Diecezji Sandomiersko-Radomskiej do Diecezji Radomskiej jako Biskup pomocniczy i wikariusz generalny. 
Jest również Prałatem-Dziekanem Kapituły Radomskiej pod wezwaniem św. Kazimierza. W strukturach Episkopatu jest członkiem 
Komisji Charytatywnej. Wykładowca Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu.                                                                                                                                                                                                                                             Opr. Bernard Pająk

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…”
Wiele razy nasze grzechy staja się okazjami do wielkiej pokuty i zmiany w życiu. Kara pozwala przejrzeć na oczy, które 

zamknęła wina. Nie sposób wyobrazić sobie, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, dlatego nie można tracić nadziei wobec 
upadku, nawet gdyby był wielki! Każdy może się nawrócić. Każdy może powrócić. Każdy może żałować…

Za nami już dawno środa obfita w popiół i proch. Do naszej duszy puka pokuta. Kościół daje nam możliwość pojednania 
się z Bogiem i drugim człowiekiem, ale ludzie mogą założyć stare maski i udawać, że wciąż trwa karnawał, dalej trwając 
w obojętności. Tymczasem Bóg chce naszego serca, naszej miłości naszego nawrócenia. Na kartach Pisma Świętego woła: 
„Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem.” Bo można wypełniać Boże przykazania ze strachu, z tradycji, po to by uchodzić 
za porządnego człowieka przed innymi albo przed samym sobą. A Bóg patrzy właśnie na to, co myślimy i czego pragniemy. 
Patrzy w nasze serce i przede wszystkim pragnie nawrócenia naszego wnętrza, a dopiero konsekwencją tego ma być nasze 
postępowanie. To sam Bóg kołacze do twego wnętrza. Ponad wszystkimi pokusami i strapieniami, ponad cierpieniami 
i przykrościami, ponad wszelkiego rodzaju żalami, kryzysami i burzami jest światło, siła, przekonanie o wybaczeniu, które 
działa jak ogień trawiący twoje wnętrzności.

Jeżeli czasami dopuszczamy się upadków duchowych, poprawiamy się, prosimy o wybaczenie i idziemy naprzód. Dobry 
rybak wie, że nie należy przerażać się porwanymi sieciami. Można je naprawić i ponownie wypłynąć na jezioro. Prawdziwy 
chrześcijanin wie, że bardziej świętymi nie są ci, którzy popełniają mniej błędów, lecz ci, którzy zaczynają swą wędrówkę 
z jeszcze większą pokorą, szlachetnością i miłością. Bóg zawsze jest w stanie wyprowadzić dobre rzeczy z wydarzeń, które ludzie 
uważają za złe. To właśnie dzięki prześladowaniom pierwszych chrześcijan sprawia, że wzrasta ich liczba:
 „Ci którzy się rozproszyli, głosili wszędzie słowo.”

A po wyznaniu grzechów i odbyciu pokuty, a może i po wylaniu obfitych łez, dla tych, którzy chcą zacząć od nowa, rodzi 
się nadzieja: „I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Zapomnij o tym, o czym Bóg zapomniał 
i… podążaj dalej drogą walecznych. Ludzie święci walczą nieustannie, a ci, którzy wojują, często upadają, lecz zawsze się 
podnoszą. Miałeś potknięcia, upadki, zgrzeszyłeś? Więc się podnieś! Krocz z większym zapałem niż przedtem, chociaż twoja 
dusza podarta jest na strzępy. Pomyśl o tym, że Bóg nie ma granic, to znaczy, że również przebacza bez granic. Nic z tego 
co uczyniłeś nie jest w stanie zabić jego miłości do ciebie. Zawsze masz prawo powiedzieć – zbłądziłem, zbłądziłem sercem 
– to ludzkie. Człowiek chce się wygadać będąc winnym, jak i nie mogąc ukryć radości w sercu. A gdy po grzechu przyjdzie 
rozpacz tak wielka, ze nie będziesz już mógł nawet uwierzyć w dobro u siebie, to pamiętaj, że przecież wyznanie zła już jest 
dobrem, a wyrzucenie z siebie nienawiści jest krokiem miłości.

Wracają marnotrawni, wracają niewierni, zawracają ci, którzy zbłądzili, dźwigają się niemrawi i leniwi, prostują się 
przeciętni. Nawet obłudnicy zawracają z błędnych dróg! Czy to możliwe, żebym to ja był jedynym nieszczęśnikiem, który nie 
umie zerwać kajdanów trzymających go w smutku…?

Wielki post jest czasem na rozeznanie naszej wiary, na oczyszczenie jej z wpływów grzesznego świata, który chce 
wszystko uczynić prostym i wygodnym. Nawróćcie się! Tym konkretnym, trudnym wezwaniem Bóg pragnie nas ocalić 
i uszczęśliwić. Tym wezwaniem ukazuje nam miłość. Nie jest to groźne ostrzeżenie srogiego Boga. To wezwanie do życia. 
Do życia w mocy, radości i pokoju serca.                                                                                                                                                                                                                                                                                             al. Marcin Zieliński
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Miłość na śmierć nie umiera, czyli o losach Miłośći na Drodze Krzyżowej

Miłość na śmierć nie umiera?
Bez znaku zapytania powiedział tak kiedyś Jan Twardowski, ksiądz  poeta. Ale dramatyczne wydarzenia sprzed niemal 

dwóch tysięcy lat, które dotknęły Miłości, zdają się obalać intuicję księdza Jana. Spróbujmy przyjrzeć się temu, co przydarzyło 
się Miłości w czasie Drogi Krzyżowej. Jeśli przy końcu tekstów dojdziesz do przekonania,  że „miłość na śmierć nie umiera”, 
masz po co życ. Bo rzeczywiście kochasz. I nie umrzesz. Nie umrą także ci, których naprawdę kochasz.

Stacja 1. Wyrok śmierci
Miłość godzi się na niesłuszne wyroki. Poddaje się skazaniem. Przyjmuje wyroki cicho. Bez protestów, choć z rozerwanym 

sercem. Bolą nas wszystkich niesłuszne wyroki, ale czy miłość istnieć może bez bólu? Ale z drugiej strony w słowniku 
miłości nie ma zdania: „Skazuję cię …”. Ona zawsze mówi: „ Daruję ci”. Najtrudniej jest chyba usłyszeć: „ Umrzesz. 
Dziś umrzesz. To jest dzień twojej śmierci”. Najtrudniej usłyszeć te słowa, gdy się kocha. I przyjąć – w pełnym osłupieniu 
– z ust tych, których się kocha. Miłość, na śmierć skazana uczy nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości.

Stacja 2. Krzyż na plecach
Tu nie ma innego wyjścia. Rozwój miłości, jej wypełnienie się, zawsze domaga się krzyża. Póki krzyż nie osiądzie 

na ramionach, nie ma miłości. Są tylko płoche marzenia i złuda harlequinów i niespełniony filmowy dramat. Krzyż jest 
jednak wiosną miłości. A jak krzyż się nie starzeje, tak i miłości obca jest starość. Miłość z krzyżem na plecach nie zna 
zadyszki z powodu szóstego piętra i nie zasypia. Bo jest zawsze na czas. Zawsze we właściwym miejscu i zawsze na czas, 
bo z krzyżem. Miłość z krzyżem na plecach uczy nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie szuka swego.

Stacja 3. Upadek nr 1
Już się zmęczyła, na twarz padła, leży w błocie, czasem na asfalcie. Nie uniosła. Za ciężko było. Ale unieść chciała. 

Za szybko leciała, bo miała być na czas. A tu trach i leży! A jak ktoś się wywraca, to radocha tym co naokoło. Jak dobrze,
że miłość na pysk się wali – ze zmęczenia, szybkości, nieuwagi, z powodu śliskiej podłogi. Co za różnica z jakiego powodu, 
grunt, że z miłości. Jak to dobrze, że się upada z miłości! Miłości, leżałeś w uliczce przed Golgotą, więc wiesz! Jak to dobrze, 
że się upada z miłości i jak to źle, gdy miłość upada! Miłości upadająca ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera.
 Miłość nie unosi się pychą.

Stacja 4. Matka
Jak tu ciepło od miłości, przy tej stacji! Miłość wybiega do Syna na drogę, bo miłość zawsze biegnie do dzieci. 

Ręce się jej trzęsą, łez powstrzymać nie może, gotowa jest siebie dać w zamian. Ale gotowa jest – gdy trzeba – syna oddać, 
córkę oddać. Ileż tych stacji czwartych mamy w życiu. Może z tamtej stacji jerozolimskiej rodzą się stacje czwarte w naszych 
domach i pewnie  razem  z Maryją, odprawiają co dzień tę stację nasze matki. Miłości, przez Matkę przyjęta, uczy nas,
 że miłość na śmierć nie umiera. Miłość nie unosi się gniewem.

Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk
Miłość pomaga. Zwłaszcza w obliczu śmierci jest chętna. Jakby bardziej wrażliwa i więcej ma czasu. Już może zostawić 

robotę na polu wzorem Szymona z Cyreny, zgodzi się także na przymus. I Szymon się pewnie zbawił pod przymusem 
miłości. Miłość lubi, gdy się jej pomaga. Przestaje czuć się  sama, lżej jej i trochę weselej. Na chwilę nie czuje ciężaru. 
Potem idzie się jej  już pewniej. Miłości, wsparta mięśniami Cyrenejczyka, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera.
Miłośc nie szuka poklasku.

Stacja 6. Weronika
Taka niebywale czuła i odważna ta miłość Weroniki. Łokciami pcha się przez tłumy, chustę rozkłada, wyciera twarz 

i mimo, że kobieca, wcale się nie boi. Miłość bez odwagi jest bezsilna. A gdy ją ma, pokonuje zwykła nieśmiałość, 
wychodzi przed tłum i nie chowa się za plecami, gapiąc się z bezpiecznego miejsca. Tu przed tłum wyskoczyła z chustą, 
a w wojnę rzucała Żydom chleb za druty. Więc się tuliła Twoja twarz, do tej chusty pełnej miłości, tuliła tak, aż została na 
niej na zawsze. Miłości, otarta z potu, kurzu i krwi, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. Miłość weseli się z prawdą. 

Stacja 7. Upadek środkowy
Już leży po raz drugi. Jeszcze się nie zdążyła nawstydzić za pierwszy upadek, a i ten drugi wiadomo, że nie jest ostatnim. 

Ale wtedy wygrała to i teraz się podniesie. Ile razy się podnosi, tyle razy zwycięża. Nie pozwala się dobić, nie wije sobie 
gniazdka na dnie, nie rezygnuje z wysiłku powstania. Z ciała na ziemi dźwiga się na kolana, potem w bólu prostuje. 
Ona wie, że nie wolno leżeć i tkwić w upadku. Miłości, świadku drugich upadków, ucz nas, że miłość na śmierć nie umiera. 
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję.                                                                                       ciąg dalszy w następnym numerze
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I Ui

ŻYCZENIA

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC
Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Piotr Dyjo,  Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, 
Sczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Marcin Boryczka, Agnieszka Dobrowolska, Bernard Pająk

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

 W 40. rocznicę ślubu Krystyny i Edwarda
 w 34. rocznicę ślubu Bogusławy i Krzysztofa
 w 10. rocznicę ślubu Sylwii i Pawła
 w 80. rocznicę urodzin Stanisławy
 w 80. rocznicę urodzin Józefa
 w 36. rocznicę urodzin Pawła
 w 26. rocznicę urodzin Katarzyny
 w 18. rocznicę urodzin Jolanty
 w 18. rocznicę urodzin Agnieszki
 w 18. rocznicę urodzin Moniki
 w 18. rocznicę urodzin Anny 

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

Rekolekcje Wielkopostne
Młodzieży Gimnazjum i Szkół Średnich

  Parafia św. Józefa w Radomiu

Odbędą się w dniach od 27 do 29 luty 2008 roku
Prowadzący: ks. Rafał Raus

Temat: Bądźcie uczniami moimi
ŚRODA - 27 LUTEGO 2008

PRZED POŁUDNIEM – MSZA ŚWIĘTA, ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI

       Godz. 11:30 – młodzież Gimnazjum i Szkół Średnich 

PO POŁUDNIU – SPOTKANIE 1:
       Godz. 15:00 – młodzież Gimnazjum i Szkół Średnich 
       Godz. 19:00 – młodzież starsza – kaplica Świętej Rodziny 
CZWARTEK - 28 LUTEGO 2008

PRZED POŁUDNIEM – SPOTKANIE 2:
       Godz. 11:30 – młodzież Gimnazjum i Szkół Średnich 

PO POŁUDNIU – MSZA ŚWIĘTA:
       Godz. 15:00 – młodzież Gimnazjum i Szkół Średnich 
       Godz. 19:00 – młodzież starsza 
PIĄTEK - 29 LUTEGO 2008

PRZED POŁUDNIEM – SPOWIEDŹ I DROGA KRZYŻOWA:
        Godz. 11:30 – młodzież Gimnazjum i Szkół Średnich 

PO POŁUDNIU – MSZA ŚWIĘTA, ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI:
        Godz. 15:00 – młodzież klas III Gimnazjum i Szkół Średnich 
       Godz. 19:00 – młodzież starsza 

Odeszli do Pana 

Zbigniew Karbarz ( l. 71)
Jadwiga Grabczak ( l. 69)

Monika  Plaskota ( l. 36)
Hubert Jesionek ( l. 25)

Daniel Zając ( l. 18)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dziś rozpoczynamy w Naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. 
       Są one RENOWACJĄ MISJI PARAFIALNYCH, które przeżywaliśmy 
       w zeszłym roku. Serdecznie witamy w Naszej Wspólnocie –
       Księdza Czesława Parzyszka i Księdza Rafała Rausa, 
       którzy te rekolekcje poprowadzą.

    - Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – o godz. 17.00;

2. WTOREK – 26.02.2008 – jest DNIEM SPOWIEDZI
        –  spowiedź rekolekcyjna -  od godz. 9.00 i od godz. 16.30.

3. PROGRAM REKOLEKCJI umieszczony jest w GAZETCE PARAFIALNEJ.

4. W piątek Droga Krzyżowa:
    - dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.00
    - dla Młodzieży – wg porządku rekolekcyjnego; 
    - dla Dzieci – o godz. 16.00.

5. W przyszłą Niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
       indywidualne ofiary na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach. 

Msza Święta w intencji Rodzin – o godz.16.00 – w Kaplicy Świętej 
Rodziny.

6.     Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa oraz Niepokalanowa 
- 1 marca o godz. 7.00. Koszt  - 30 zł.   


