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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 728
1/03/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgiczny
I   NIEDZIELA   

WIELKIEGO   

POSTU   

01 marzec 2009 r. - NIEDZIELA
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 9, 8-15
Psalm 25
1 P 30,18-22
EWANGELIA: Mk 1,12-15

02 marzec 2009 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Heleny, Pawła, Henryki
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 19,1-2. 11-18
Psalm19
EWANGELIA: Mt 25,31-46 

03 marzec 2009 r. - WTOREK
Imieniny: Kunegundy, Tycjana, Maryny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55,10-11
Psalm 34
EWANGELIA: Mt 6,7-15

04 marzec 2009 r.  - ŚRODA 
Imieniny: Kazimierza, Łucji, Witosławy
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51,13-20
Psalm 16
EWANGELIA: Łk 12,35-40   

05 marzec 2009r. - CZWARTEK
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii
LITURGIA SŁOWA:
Est (Wlg) 14,1.3-5. 12-14
Psalm 138
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

06 marzec 2009 r. - PIĄTEK 
Imieniny: Róży, Wiktora, Jordana
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18,21-28
Psalm 130
EWANGELIA: Mt 5,20-26    

07 marzec 2009 r. - SOBOTA
Imieniny: Perpetuy, Felicyty, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26,16-19
Psalm 119
EWANGELIA:  Mt 5,43-48

Ewangelia : Mk 1,12-15

Zaraz potem ten Duch odwo-
łał Go na pustkowie.  Był na 
pustkowiu przez czterdzieści 

dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, 
a aniołowie usługiwali Mu.  A kiedy Jan został wydany, Jezus 
udał się do Galilei, występując jako herold ewangelii Boga.  
Mówił: „Czas się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie”.

W Wielkim Poście 
W niedziele 

GORZKIE ŻALE z kazaniem  Pasyjnym – o godz. 17.00

Taca zbierana w czasie Nabożeństwa 
przeznaczona jest na urządzenie Grobu Pańskiego

W piątek

DROGA KRZYŻOWA
dla Dzieci – o godz. 16.00
dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.30
dla Młodzieży – o godz. 19.00 w Kaplicy Świętej Rodziny
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DR O G A  K R Z Y Ż O W A I  G O R Z K I E  Ż A L E  -  D Z I E J E  N A B O Ż E Ń S T W

  Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do 
przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze 
Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. 
Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej, 
a tylko 9 spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych 
opisach męki Pańskiej. Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te 
święte miejsca w Jerozolimie. Według apokryfu z V wieku 
„De transitu Mariae” sama Maryja nawiedzała miejsca związane 
z męką i śmiercią Chrystusa. 

     Dopiero w XI - XIII w. w związku z wyprawami krzyżowymi 
wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.

 Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów średniowiecza. 
Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla 
umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego 
cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej miały  
wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki 
staraniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzielił chorym 

i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem. Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie 
męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach, co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie. 

     Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa. W samym zaś nabożeństwie 
chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia. Śmierć na krzyżu, będąca kulminacyjnym punktem 
Drogi Krzyżowej budzi w chrześcijaninie nadzieję na to, że między ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi 
głęboka relacja zbawcza. 

     Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem 
drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. 
W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają 
one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, 
by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa 
powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż 
i Go naśladujemy. 

     Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, 
Polega również na rozważaniu męki Pańskiej. 

     Składają się one z trzech części, które śpiewa się łącznie, lub poszczególne części w kolejne niedziele 
Wielkiego Postu. Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej. Rozpoczynają się tzw. Pobudką. 
Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni, które wyrażają ból 
duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z Matką Bolesną. Antyfona „Któryś za nas cierpiał rany” jest 
śpiewem kończącym Gorzkie Żale. 

     Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu nabożeństw o charakterze pokutnym. 
Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazania o Męce Pańskiej, czyli kazania pasyjne. 

     Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu, które pobudza do refleksji nad istotą 
cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem, gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.
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WIELKI POST
Jak ten czas szybko mija. Dopiero co się cieszyliśmy z Narodzin Jezusa 

Chrystusa, ubieraliśmy choinki, nawiedzaliśmy kościoły aby obejrzeć szopki 
noworoczne, śpiewaliśmy kolędy. Teraz nadchodzi czas wyciszenia, pokuty, 
nawrócenia,  postu, jałmużny i modlitwy – czas Wielkiego Posty. 

Okres Wielkiego Postu trwa czterdzieści dni, nie licząc niedziel ( razem jest
 46 dni). Dominującym kolorem szat liturgicznych jest kolor fioletowy.  
Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” 
(śpiewany jedynie w czasie uroczystości przypadających w Wielkim Poście,
 np. św. Józefa - 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego - 25 marca) oraz 
radosna aklamacja „Alleluja”, zastępuje ją śpiew  „Chwała Tobie, Królu wieków” 
albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”.   Na znak pokuty ołtarze w Kościołach nie 
są udekorowane kwiatami, krzyże są zasłonięte fioletowym materiałem. 
Szczególną uwagę powinniśmy zwrócił na przestrzeganie postnych posiłków 
w dni takie jak : środa i piątek.  Do głębszego przeżywania męki pańskiej  

w zrozumieniu śmierci Jezusa Chrystusa pomaga nam uczestnictwo w Nabożeństwach tj.: Gorzkie Żale oraz  
Droga Krzyżowa a także udział w rekolekcjach wielkopostnych, dzięki nim możemy godnie przygotować się do 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Post jest zaproszeniem do podjęcia osobistego wysiłku, pokonywania własnych wad, zwrócenia 
baczniejszej uwagi na potrzeby otaczających nas ludzi; wreszcie — do duchowego wzrostu, który pomoże nam 
świadomie przeżyć Święta Wielkanocne.                                                                                                                                                                                                                                               Agnieszka Kołodziejska

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK (1458-1484) KRÓLEWICZ, 
WIELKORZĄDCA KORONY, ŚWIĘTY, PATRON M. RADOMIA I DIECEZJI RADOMSKIEJ

Każdego roku, kiedy dni stają się coraz dłuższe 
i możemy bardziej cieszyć się słonecznym światłem, Kościół 
w Polsce i na Litwie 4 marca przypomina postać swojego 
patrona z królewskiego rodu. Postać tego świętego jest 
bardzo bliska wiernym, którzy tworzą Kościół Radomski 
– od 1983 roku, bowiem św. Kazimierz jest patronem miasta 
Radomia, natomiast diecezji radomskiej od 1992 r. 

Św. Kazimierz urodził się na Wawelu 3 X 1458, jako 
syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuskiej. 
Tradycja lokalna wiąże narodzenie św. Kazimierza 
z kościołem św. Katarzyny w Radomiu (dziś należy do 
bernardynów). Król Kazimierz Jagiellończyk miał ufundować 
ten kościół jako wotum za narodzenie drugiego już 
syna. Królewicz Kazimierz wielokrotnie przebywał na zamku 
radomskim. Najbardziej istotny pobyt św. Kazimierza 
w Radomiu, to rezydencja królewicza, jako namiestnika 

królewskiego w Koronie w latach 1481–1483. Na te dwa lata władza przeniosła się do 
Radomia. Tu skupiał się dwór Korony, gromadzili się znakomici ludzie ówczesnej epoki, 
przybywały międzynarodowe delegacje. W tym czasie Kazimierz dał się poznać jako 
sprawiedliwy i troskliwy władca, który miłość bliźniego pojmował jako ofiarną służbę. 
Odznaczał się wielką troską o potrzeby ubogich i pokrzywdzonych. Siłę ducha i wrażliwość 
czerpał z autentycznej pobożności. Był człowiekiem modlitwy, szczególnie ukochał 
Eucharystię. Wiele czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Św. Kazimierz wyróżniał się też cnotą czystości, dlatego ikonografia najczęściej przedstawia 
go w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego w nocy przed drzwiami katedry, by 
przypomnieć jego gorące nabożeństwo do Eucharystii. Jego styl życia kształtowało również 
żywe słowo Pisma świętego. Z pewnością, św. Kazimierz nauczył się tej wielkodusznej 
wrażliwości u Matki Jezusa, Maryi, której był gorącym czcicielem.

Od 1483 roku pełnił funkcję podkanclerzego na Litwie. Choroba jednak nie pozwoliła 
mu na długie piastowanie tego stanowiska. Życie młodego królewicza szybko zgasło; 
umierając miał zaledwie 25 lat. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku. 

Modlitwa 
          do św. Kazimierza

Książe niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo Ojczyzny,
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, 
Wybrałeś drogę pokornej miłości
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno,
wzgardzić zaszczytami
I w głębi serca pozostać ubogim,
Jakże niełatwo wśród 
młodości pokus
Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana
 I czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty Królewiczu,
Bo chcemy z Tobą,
 w niebieskiej ojczyźnie
Pieśnią wdzięczności, 
wielbić Boga w Trójcy
Przez wszystkie wieki. Amen
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Ochrzczeni zostali
22 luty

Julia Pijanowska
Antoni Figura

Kto uwierzy i przyjmie 

                   chrzest będzie zbawiony
 
Odeszli do Pana

Barbara Szymczak ( l. 60) 
                                       – 17.02.2009 r.
Marianna Kluzińska ( l. 85)
                                       – 17.02.2009 r.
Maria Stawczyk ( l. 69) 
                                       – 20.02.2009 r.
Władysława Urbańska ( l. 83)           
                                       – 20.02.2009 r.
Marianna Lechowska ( l. 90 )         
                                       – 21.02.2009 r.
Zofia Sułowska ( l. 64) 
                                       – 22.02.2009 r.
   
Wieczny odpoczynek 
                             racz im dać Panie…

W Pierwszy Piątek Miesiąca 6 marca
        będziemy wynagradzać 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

i Niepokalanemu Sercu Maryi
Przed  Najświętszym Sakramentem.
Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże 

dla naszych rodzin i Ojczyzny,
O liczne i święte  powołania 

do kapłaństwa, o powołania zakonne
Jak i również w intencjach osobistych.
Zachęcamy do udziału wszystkich

Adoracja rozpocznie się 
po Mszy Świętej o godz. 8.00

Zakończy Mszą Świętą o północy.  Wiersz  - A więc już Wielki Post się zaczął ?
                                                                  - na stronie  www.mojaparafia.za.pl

1. Podczas wszystkich dzisiejszych Mszy Świętych Siostry Pallotynki 
dzielą się doświadczeniem swojej pracy misyjnej. 
Po każdej Mszy Świętej, przy wejściu do kościoła, będzie można złożyć 
ofiary do puszek na dzieła misyjne prowadzone przez Siostry 
Pallotynki.

2  Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na  budowę 
naszego kościoła w Mazowszanach.

3. Również dzisiaj o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna, 
a o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza Święta w intencji Rodzin.

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana 
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.

5. W środę, 4 marca, przypada w naszej diecezji Uroczystość 
Św. Kazimierza Królewicza – Głównego Patrona naszej diecezji.

6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. 
W I Czwartek, 5 marca, o godz. 1730  nabożeństwo w intencji 
nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
Następnie o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań.  
Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich rodziców Księży, Sióstr Zakonnych 
i kleryków na spotkanie do kawiarenki.
W I piątek, 6 marca, spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas 
wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na 
Drogę Krzyżową o godz. 1630, spowiedź dla nich od godz. 1600. 
Do chorych udajemy się od godz. 900. Również w I Piątek zapraszamy 
na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie 
po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie Mszą Św. o północy.

7.  W piątek Droga Krzyżowa:

• dla dorosłych – o godz. 730 i 1730

• dla młodzieży – o godz. 1900

• dla dzieci – o godz. 1630

8. W przyszłą niedzielę, 8 marca, będzie w naszym kościele 
 zamiast kazania – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

9. Również w przyszłą niedzielę, 8 marca o godz. 1600 Msza Święta
dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej i ich rodziców.

10. Także w przyszłą niedzielę, 8 marca, o godz. 1800 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą 
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

11.  Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu,
informuje, że w dniach od 2 do 6 marca br. odbędą się zapisy dzieci
do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w roku szkolnym
2009/2010 w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny w poniedziałek
800 – 1600, pozostałe dni  700 – 1500.


