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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 677
9/03/2008

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny 

9 marca 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Franciszki, Katarzyny, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 12 – 14 
Psalm 130
Rz 8, 8 – 11 
EWANGELIA: J 11, 1 – 45 

10 marca 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Cypriana, Marcelego, Emila
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41 – 62 
Psalm 23 
EWANGELIA: J 8, 1 – 11 

11 marca 2008r. – WTOREK
Imieniny: Konstantego, Ludosława, Angeliki
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4 – 9 
Psalm 102
EWANGELIA: J 8, 21 – 30 

12 marca 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Bernarda, Justyny, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 14 – 20. 91 – 92. 95 
Dn 3
EWANGELIA: J 8, 31 – 42    

13 marca 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Krystyny, Bożeny, Ernesta
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 3 – 9 
Psalm 105
EWANGELIA: J 8, 51 – 59   

14 marca 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Leona, Matyldy, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10 - 13
Psalm 18
EWANGELIA: J 10, 31 – 42 

15 marca 2008r. – SOBOTA
Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP
Imieniny: Klemensa, Ludwiki, Longina
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 4 – 5a. 12 – 14a. 16
Psalm 89
Rz 4, 13. 16 – 18. 22
EWANGELIA: Mt 1, 16. 18 – 21    

Zaproszenie

     
Uroczystość Święceń Kapłańskich 

w stopniu Prezbiteratu, 
które Diakon Marcin Sawicki SAC otrzyma z rąk  

J.E. ks. Bp. Zygmunta Zimowskiego - Ordynariusza Radomskiego. 
Tę szczególną  chwilę chciałby dzielić z każdym Parafianinem, 

z każdym z nas, by wspólnie wyrazić wdzięczność Bogu 
za  dar Chrystusowego Kapłaństwa

 oraz prosić o siłę w posłudze.

      V  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU •   R O K   A
„NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS WYBRAŁEM I PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO,

 ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI...” (J 15,16)

             W SOBOTĘ 

             15 MARCA 2008 r.
                   O GODZ. 11:00
W NASZYM KOŚCIELE
 

    ODBĘDZIE SIĘ
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Ewangelia: J 11, 1 -45 

To powiedziawszy zawołał donośnym 
głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! 
I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 

powiązane opaskami, a twarz jego była 
zawinięta chustą

CZCIGODNY  KSIĘŻE 
NEOPREZBITERZE-

MARCINIE

Życzymy, 
byś przez całe swoje życie 

podążał z ufnością i nadzieją za Panem. 
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. 

Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,
a Twoje serce niech przepełnia miłość, 
którą podzielisz się z potrzebującymi. 

Pielęgnuj w sobie uśmiech, 
nie zatrać nigdy poczucia humoru. 

Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi; 
On pokaże Tobie Prawdę 

i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Z okazji zbliżających się imienin księdzu 
Grzegorzowi Rawiakowi 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

ŚW.  JÓZEF -  PATRON NASZE J  PARAFI I

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia 
Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą 
jako cieśla, wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał 
narzędzia gospodarcze i rolnicze.
       Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. 
Św. Józef nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według 
prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc 
Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego 
i otoczenia św. Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Józef postanowił 
dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. 
Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do 
domu w Nazarecie. Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał 
się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia
 i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką 
i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. 

Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do 
Jerozolimy. Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy
 św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja 
nazwała go patronem dobrej śmierci.
        Ikonografia zwykła przedstawiać św. Józefa jako starca. W rzeczywistości św. Józef był młodzieńcem 
w pełni męskiej urody i sił.                                                                                                                                                                                             Opr. Piotr Dyjo
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W dniach 27-29 lutego odbyły się Wielkopostne Święte Rekolekcje młodzieżowe w naszej parafii przy Młodzianowskiej. 
Spotykaliśmy się raz dziennie o godzinie 19 w kaplicy Świętej Rodziny. Światłem mającym rozjaśnić nasze 
życiowe drogi był ks. Rafał Raus SAC, doskonały kaznodzieja i człowiek bardzo ciepły i radosny. Poprowadził nas on drogą 
Świętych uczniów Chrystusa.

DZIEŃ 1: Tego dnia tematem rozważań byli mężczyźni w otoczeniu Jezusa Chrystusa. Ks. Rafał skupił się na św. Piotrze, 
jako doskonałym przykładzie niezłomnej wiary, ale też przykładzie zwykłego, grzesznego, słabego człowieka. Wspomagając 
się wieloma przykładami z codziennego życia, nasz misjonarz opisał Piotra, jako „fajnego gościa”, który po prostu wierzył 
Jezusowi, swojemu mistrzowi, szedł do Niego po wodzie, zarzucał dla Niego sieci w czasie połowu i za każdym razem 
przekonywał się, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, Bogiem. W naszym życiu często i my stajemy przed wyborem, 
wątpimy, a ksiądz Rafał mówi, że bardzo ważne jest, by zawsze z wiarą wpatrywać się w oblicze Chrystusa.

Tak jak i my, Piotr miał swoje chwile zwątpienia. W obliczu zastraszenia, przy sądzie Kajfasza, Piotr, patrząc Jezusowi 
w oczy, zaparł się go po trzykroć. A wielu z nas, jak Piotr, patrzy w twarz, nie tylko Bogu, ale i ludziom, zapewnia, a potem 
„upada”, zdradza, rani. Jezus, jak Piotrowi, tak i każdemu z nas daje drugą i następną, i następną szansę - rekolekcjonista 
prosił nas, byśmy o tym nie zapominali. I tak upłynął wieczór, dzień pierwszy...

DZIEŃ 2: Kobiety, „cud, miód i orzeszki” - mówił ks. Rafał od początku drugiego dnia naszych rozważań rekolekcyjnych. 
Skupił się na uczniach Jezusa Chrystusa, ale tym razem płci żeńskiej. I tak opowiadał o Marcie i Marii, o Marii Magdalenie, 
o Weronice i o Matce Bożej. Tu jedna z jego myśli mocno utkwiła mi w pamięci. Mianowicie, by modląc się do Matki, 
nie używać zbyt wielu słów, ale wpatrywać się w Jej spokojne oblicze, pełne miłości, ciepła, a także w Jej palec wskazujący 
na Syna, nawołujący do naśladowania Jego dróg i czynów.

„Dobrze, że są kobiety, i dobrze, że są mężczyźni” - mówił rekolekcjonista - „bo możemy się cały czas nawzajem uczyć 
od siebie. Mężczyźni - dostrzegania osób zamiast rzeczy, a kobiety – praktycznego podejścia do codziennych spraw.” 

Kończąc naukę, ks. Rafał pokazał nam książkę napisaną przez znanego amerykańskiego psychologa, znawcę spraw 
kobiet i nie tylko, pt.” Co mężczyźni wiedzą o kobietach”. Powiedział, że książka ta była bestsellerem w Stanach, że rozeszła 
się w milionach egzemplarzy, że po prostu zrobiła furorę. Potem pokazał wszystkim, co jest w środku... same puste karty... 
„bo tak naprawdę faceci są zieloni...”  Tak upłynął wieczór dnia drugiego...

DZIEŃ 3: Zaczęło się wszystko Drogą Krzyżową, ku głębszemu przeżyciu i zrozumieniu Męki Pana Jezusa. Zaraz po 
niej Msza Św. kończąca Święte Rekolekcje Wielkopostne. Tematem były „światełka” - uczniowie Chrystusa współczesnego 
świata  - Wincenty Pallotti, Ojciec Pio, Jan Paweł II a także Matka Teresa z Kalkuty.

I na koniec nasz rekolekcjonista powiedział nam o ostatnim światełku, a w zasadzie pustej ramce. „To ramka dla ciebie, 
a co w niej wpiszesz, zależy tylko od ciebie...”. Ksiądz Rafał, mówiąc nam o tych wszystkich ludziach, uczniach Chrystusa, chciał 
przekazać, abyśmy spróbowali uczynić nasze życie prostym i świętym jednocześnie, byśmy zawsze byli sobą, nie zakładali 
masek, kochali wszystkich przez miłość pochodzącą od Boga. Prosił, byśmy ich po prostu naśladowali. Tak upłynął ostatni, 
trzeci wieczór rekolekcji...                                                                                                                                  Katarzyna Langowska & KW

BĄDZCIE UCZNIAMI CHRYSTUSA... ( REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA DOROSŁYCH W NASZEJ PARAFII

  W dniach od 24 -27 lutego odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które  poprowadził Ks. Prowincjał 
Czesław Parzyszek SAC. Na początku powitał wszystkich wiernych  bardzo serdecznie, zaznaczając, że obecne rekolekcje 
to renowacje ubiegłorocznych Misji Świętych a także zachęcał do uczestnictwa we wszystkich naukach a w szczególności 
tych, wiernych, którzy oddalili się od Boga. Głównym przesłaniem rekolekcji było Bądźcie uczniami Chrystusa.
 Starajcie się naśladować naszego Mistrza w codzienności.  
          W swoich naukach Ks. Rekolekcjonista nawiązał do związków nie sakramentalnych. Zaznaczył, że osoby żyjące 
w takich związkach, chociaż nie mogą przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej, powinny się bardzo dużo modlić.           
Nasz wspaniały Papież Jan Paweł II Wielki  wzywał do nieustającej modlitwy. Modlitwa może zdziałać cuda. Częsta gorąca 
modlitwa pozwoli nam rozkochać się w Bogu. Ksiądz wspomniał  też o aborcji. Jakież to ogromne zło, nie do naprawienia ! 
Kobieta, która dokona aborcji nigdy już nie zazna spokoju w życiu. Wspomniał też ksiądz o  braku miłości w naszym życiu. 
A przecież każdy człowiek rozpaczliwie poszukuje miłości. Nakreślił także wzór idealnej rodziny, gdzie panuje zgoda, 
miłość, życzliwość. Gdzie wszyscy się kochają i umieją to okazać sobie wzajemnie. Rodzice powinni zawsze okazywać swoim 
dzieciom maksimum zainteresowania. Tylko wtedy proces wychowawcy powiedzie się, a dzieci wyrosną na wartościowych 
ludzi. Bogactwo nie jest ważne. Ono nie daje szczęścia. Zachęcał do jak najczęstszego przystępowania do komunii Świętej 
i pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty. Tylko wtedy żyjemy w przyjaźni z Jezusem. Dużo uwagi poświęcił Krzyżowi, 
Krzyż trzeba ukochać nie należy się go bać. Przyjąć Krzyż na każdy dzień i nieść Go odważnie za swoim Mistrzem – Jezusem.

W ostatnim dniu Rekolekcji Ks. Prowincjał udzielił wiernym błogosławieństwa. Można było w tym dniu uzyskać odpust 
zupełny.Rekolekcje z pewnością dały bardzo wiele uczestniczącym w nich. Podniosły nas na duchu pozwoliły przemyśleć 
wiele ważnych spraw, zbliżyły nas do Ukochanego Boga. Być może przyczyniły się do nawrócenia większości Wiernych.   
                                                                                                                                                                                          Katarzyna Wilczyńska
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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, Stefan Suwała

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

    W 18. rocznicę urodzin Rafała
     w 18. rocznicę urodzin Tomasza
     w 16. rocznicę urodzin Agaty

  

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

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM ?

ZADZWOŃ ! 
( 0 – 48) 360 – 28 – 47 

PN – PT – 17.00 – 19.00

Odeszli do Pana 

Stanisława Gadaszewska (l. 93)
Alina Bąk (l. 70)

Regina Sytka (l. 69)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dziś: 
  -    o  godz. 10.45 Msza Święta w intencji
       Księdza Grzegorza Rawiaka z Okazji Jego Imienin. 
       Księdza Solenizanta polecamy modlitwie;
  -   o godz. 16.00 Msza Święta dla Dzieci przygotowujących 
       się  do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców;
  -   Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym – o godz. 17.00;
  - o godz. 18.00 będziemy modlić się w intencji Pielgrzymów 

oraz o rychłą beatyfikację Sługi Bożego – Jana Pawła II.
2. Od jutra, w Kancelarii Parafialnej można zgłaszać dzieci, 
        które w Święta przyjmą Chrzest. Wymagane dokumenty, 
       które należy ze sobą przynieść, to: akt urodzenia dziecka 
       oraz zaświadczenia Rodziców Chrzestnych, że mogą pełnić
       tę posługę (jeśli nie są z naszej Parafii).
3. W Piątek – 14 marca – odwiedzimy chorych. 
Droga Krzyżowa:
- dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.00
- dla Młodzieży – o godz. 18.30 – ulicami naszego osiedla; 
- dla Dzieci – o godz. 16.00.
4. W sobotę – 15 marca – będziemy przeżywać Odpust Parafialny 

Świętego Józefa. Msze Święte w tym dniu będą 
       o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; 11.00 i 18.00. 
     Na Uroczystej Sumie, o godz. 11.00 – J.E. Biskup Ordynariusz 

Zygmunt Zimowski udzieli Święceń Kapłańskich w stopniu        
Prezbiteratu Diakonowi Marcinowi Sawickiemu –

     posługującemu  w Naszej Parafii. Księdza Marcina polecamy 
modlitwie i serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania 
tej wielkiej Uroczystości.

5. W przyszłą niedzielę – 16 marca – Msza Święta dla Młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
i Ich Rodziców – o godz. 16.00.

6. Dziś oraz w Niedzielę Palmową – Młodzież Oazowa będzie 
sprzedawać PALMY. Dochód ze sprzedaży palm zostanie 
przeznaczony na dofinansowanie letnich wyjazdów oazowych 
dla biednych – dzieci i młodzieży z naszej Parafii.

7. Składamy serdeczne podziękowanie za złożone w zeszłą 
niedzielę ofiary na budowę Naszego Kościoła w Mazowszanach.

8.   Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza 
na pielgrzymkę w niedzielę, 30 marca, do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Zapisy w zakrystii, 

       po każdej Mszy świętej ( do środy, 26 marca, włącznie).
       Koszt 35 zł. Wyjazd o godz. 6:00.    
9.    W przyszłą niedzielę - 16 marca -  Msza Święta za Radom 
        i Diecezję  w Kościele Garnizonowym o godz. 15:00


