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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 729
8/03/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

  I I     NIEDZIELA                
WIELKIEGO POSTU
                                         •ROK B

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 piątki

DROGA KRZYŻOWA
dla Dzieci – o godz. 16.30
dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.30
dla Młodzieży – o godz. 19.00 w Kaplicy Świętej Rodziny

  E W A N G E L I A                                              „ Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. 
Nauczycielu, dobrze mi z Tobą. Dobrze, bo Nauczyciel                     
się przemienił. Ale czy ja czuję się dobrze wobec 
Przemienionego bez własnej przemiany? Czy mogę 
powiedzieć Jezusowi, że tu w świątyni czuję się dobrze 
i mogę spojrzeć Mu prosto w oczy? Świadkowie 
przemienienia mają o tym mówić po zmartwychwstaniu. 
Ja mogę dokonać własnego przemienienia i przykładem 
własnego życia głosić Przemienienie Pańskie.

   Krzysztof

KOBIETA:
     - MATKA
    - CÓRKA

     - BABCIA

  - SYNOWA

        - ŻONA

  - NARZECZONA

     -  DZIEWCZYNA

                - SIOSTRA

            ...

Mk
9, 2-10

                 komentarz do Ewangelii - 
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Czym jest Synod diecezjalny?

Słowo „synod” pochodzi z języka
greckiego i oznacza zejście się i pójście 
wspólną drogą. Synod jest spotkaniem 
religijnym, wspólnie odbywaną drogą 
– chodzi o zgodę na drogach myślenia 
i działania. W rozumieniu Prawa
Kanonicznego synod diecezjalny 
jest zebraniem doradczym, utworzonym 
przez kapłanów, osoby zakonne 
i świeckich Kościoła naszej diecezji, 
zwołanym i prowadzonym pod
przewodnictwem biskupa,dla 
„ponownego opisania i zdefiniowania” 
oblicza naszego Kościoła partykularnego. 
Synod jest wydarzeniem wspólnotowym 
i wspaniałą okazją do wzrostu w wierze 
i miłości we wspólnocie.

Dzień Kobiet

Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy.
I pierwszy promień bliskiej wiosny.

Dzień bez kłopotów i bez trosk.
Pełnia zdrowia.

Dużo radości i słońca.
Bożego błogosławieństwa.
Tego Wam z serca życzymy

Drogie Panie w Dniu 
Waszego święta.

                                                Stefan Suwała
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Bóg na tle zła
Dlaczego Bóg mnie miłuje, a ja Go nie bardzo? Dlaczego łaskę daję? Dlaczego mi wybacza, a mnie nie stać na 

wybaczenie bliźnim? Czas Wielkiego Postu jest okazją do refleksji nad podobnymi pytaniami, które dręczą każdego 
nas. A skąd się bierze zło…?

W nocy z 13 na 14 kwietnia w ponurej sali przy świetle pochodni odbywał się, poza przepisami prawa 
zabraniającego nocą przewodu sądowego, proces Jezusa Chrystusa. Oskarżony stał z powrozem u szyi, jak Go 
przyprowadzono, z ostatnimi wyrazami modlitwy jeszcze na ustach. Arcykapłan Kajfasz pytał o naukę – „Czegoś 
nauczał?”. „Jam nic w skrytości nie mówił, pytaj tych, co słyszeli”. Jeden z dworaków uderzył w twarz – „Tak odpo-
wiadasz arcykapłanowi” (por. J 18,19-22). O, ludzkie dziwne ramię, bijące pięścią w twarz Boga w imię szacunku do 
człowieka! To był chyba tryumf Zła, co sięgnął twarzy Boga! I czemu, czemu Bóg zezwala na to?

Bo Bóg jest miłością, miłością przebaczającą. Bóg jest miłosierdziem. Nie pojmie jasności dnia, kto nigdy nie 
błąkał się w beznadziejną noc, nie zrozumie blasku, kto nie widział cienia, nie zrozumie uśmiechu, kto łzy nie 
połknął. Trudno ocenić zapach miły, kto nigdy smrodu nie czuł; zdrowia, kto nie był chorym; słońca, kto burzy 
nie przeżył. Nie zrozumie Boga, kto Go nie widział na tle szatana. A więc zło jest potrzebne? W dziwnych planach 
Bożych tak, Bóg jest miłosierdziem, miłością przebaczającą, a to wymaga istnienia zła. Przedziwny jest ten Bóg. 
Owszem i tym się różni od nas, ale możliwy do zrozumienia.

Skąd się bierze zło? W jakich tajemnych kuźniach się lęgnie? W jakich żywotach się rodzi i w jakich ogrodach kiełkuje? 
Najprościej powiedzieć - stworzył je Bóg. Ileż krzywdy to Bóg Ci wyrządził? A może to nie Jego wina? Może to 
sprawka ludzi bardzo często, albo ja sam najczęściej. Nie Bóg tworzy zło, jak nie Bóg spreparował wojny i ich okropności, 
jak Bóg nie jest autorem zbrodni. 

Zło jest naturalnym kontrastem Dobra. Wszędzie cień powstaje, gdzie jest światło ludzkie, natura szukająca 
prawdy i światła, a rzucająca nieubłagany cień - zło. Wierzę w grzechów odpuszczenie. Bóg jest miłosierdziem, 
Boży udział, wybitny udział w złu tworzonym w mej duszy, by pełniejszy się wydał Bóg. Bóg jest miłosierdziem, Bóg 
rzucony na tło ciemne mej duszy. Bóg na tle szatana. Istotnym tłem krzyża, na którym się jawi Bóg, jest miłość. 
Jasności miłosierdzia Bożego - oświeć mnie, uformuj mą duszę w tym Wielkim Poście.

al. Marcin Zieliński

Kochajmy się jak bracia ( Obojętność – jak  to boli)

My, wszyscy ludzie, jesteśmy mieszkańcami jednej i tej samej planety – Ziemia. Bez względu na wszelkie okoliczności 
i warunki w jakich przyszło nam żyć – a więc kolor skóry (rasa), pochodzenie, bogactwo czy ubóstwo, samotność czy 
posiadanie licznej rodziny, wszystko to nie upoważnia nikogo z nas do wywyższania się nad innych.

Każdy z nas przecież stworzony przez tego samego Kochającego nas Pana Boga i obdarzony przez Niego duszą 
nieśmiertelną. W rzeczywistości więc powinniśmy wszyscy uważać się za równych sobie. Mało tego – winniśmy okazywać, 
sobie wzajemnie sympatię, życzliwość  i – zwyczajną miłość ludzką. Czy jednak tak jest w rzeczywistości ? Zastanówmy się. 
Coś tu jest nie tak.

Pomijając już fakt, że:  „Ludzie nienawidzą się nawzajem” – jak w humorystycznej piosence śpiewa Danuta Rinn,
 to my nie tolerujemy się i nie akceptujemy się wzajemnie, ale po prostu – tak naprawdę nie dostrzegamy drugiego 
człowieka, jego potrzeb smutków czy radości. Przechodzimy obok siebie obojętnie, nie tylko ludzie obcy sobie ale 
(o zgrozo !) w rodzinie. Jeszcze potrafimy okazać troskę i miłość jako matki w tym najbliższym kręgu rodzinnym 
( choć też nie zawsze…) Ale już w sklepie, autobusie, tramwaju, czy w ogóle na ulicy – mijając się, spoglądamy na siebie 
z niechęcią. Dlatego - pamiętam do dziś swoje radosne zdumienie, kiedy kilka lat temu, biegnąc w porannych zimowych 
ciemnościach na dworzec - usłyszałam  nagle piękne chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 

Tak wzruszająco pozdrowiła mnie idąca w moim kierunku nieznana mi staruszka. I te słowa rozjaśniły mój strapiony 
czymś, tego dnia umysł i sprawiły, że zrobiło mi się jakoś na duszy lżej i weselej. Dlatego tak bardzo podoba mi się taki 
ciepły, serdeczny zwrot jakiego używają członkowie różnorodnych wspólnot chrześcijańskich: „ Bracie !, Siostro !”
Jakież to piękne  i chwytające za serce - Tak, to prawda. Przecież dopiero wówczas, kiedy dostrzegamy  w naszym bliźnim 
prawdziwego człowieka i przestaniemy go mijać obojętnie, czy wręcz – bać się go, a obdarzymy go miłością – zniknie 
z naszego życia to bezsensowne łacińskie przysłowie: „ Homo homini lupus est” ( Człowiek człowiekowi wilkiem jest).

Zauważmy wreszcie w bliźnim brata ! Wystarczy życzliwy gest, przyjazne słowo, uśmiech, czy po prostu – minimum 
uwagi, a wtedy ktoś samotny, czy nieszczęśliwy, zagubiony – znajdzie w nas ratunek. Tak…Bo w głębi duszy każdy z nas 
odczuwa potrzebę bycia kochanym. Słusznie to podkreślają słowa innej piosenki:  „ Miłowania głodni jak wilcy…”
Znany poeta napisał kiedyś: „ Tak mało jest w życiu dobroci, a tyle jej w życiu potrzeba…” Porzućmy więc obojętność. 
Pokochajmy świat i wszystkich ludzi !

                                                                                                                                                                                     Katarzyna Wilczyńska                         
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ODESZLI DO P A N A
   
Zbigniew Szadurski                                
ur.   06.08.1944 r. 

zm. 20.02.2009 r.

Tadeusz Chynek

ur.   10.06.1930 r. 
zm. 01.03.2009 r.
 
Helena Kobza  
ur.   18.10.1932 r.
zm. 03.03.2009 r.

W domu Ojca mojego
          jest mieszkań wiele ...

Zapraszamy na Dzień Skupienia, 

który odbędzie się 21 marca 2009 r. w sobotę

Dla mieszkańców diecezji radomskiej 

pragnących poznać Dzieło Intronizacji 

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Króla królów i Pana panów.

Do Katedry pod wewaniem

Opieki Najświętszej Maryi Panny

26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 18

Informacje i zapisy: tel. 048 363 38 09

                                   kom. 0601 746 225 
 

Koszt uczestnictwa: 20 zł

Prosimy o zapisy i potwierdzenie przybycia 

do dn. 15 marca 2009 r. 

1. Dzisiaj w naszym kościele jest niedziela Eucharystyczna, 
       zamiast kazania Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę 
indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła 

       w Mazowszanach.

3. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński, 
       dziś o godz. 1400 spotkanie w kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

5. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana 
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygoto-
wanie Grobu Pańskiego.

6. Również  dzisiaj godz. 1800 Msza Święta w intencji pielgrzymów 
oraz o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego

       Ojca Świętego Jana Pawła II.

7. We wtorek, 10 marca, o godz. 1900, Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka zaprasza na spotkanie do salek parafialnych.

8. W piątek 13 marca - Nabożeństwo Fatimskie 
      dla osób starszych, chorych i cierpiących. 
      Od godziny 830 Różaniec  i okazja do spowiedzi, natomiast 
        o godz. 900 Msza Święta,  a po niej błogosławieństwo chorych 

Najświętszym Sakramentem.

9. W piątek Droga Krzyżowa:

 •  dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
 •  dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny,
 •  dla dzieci – o godz. 1630.

10. W przyszłą niedzielę, 15 marca, rozpoczynamy w naszej 
parafii, Rekolekcje Wielkopostne. Tegoroczne Rekolekcje 
poprowadzi Ks. dr Józef Ciupak SAC – pallotyn, na co dzień 
pracujący w Zarządzie Prowincjalnym, Księży Pallotynów 

       w Warszawie.

11. Również w przyszłą niedzielę, 15 marca, o godz. 1045 zostanie 
odprawiona Msza Święta w intencji Księdza Zbigniewa 
Kołodzieja SAC z okazji Jego imienin. Solenizanta polecamy 
pamięci modlitewnej.

12. Również przyszłą niedzielę, 15 marca, o godz. 1600, 
       Msza Święta dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania i ich rodziców.


