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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 779
21/02/2010

R O K   K A P Ł A Ń S K I   

I  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kalendarz liturgiczny
21 lutego 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Piotra, Eleonory, 
Fortunata
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 4-10
PSALM 91
Rz 10, 8-13 
EWANGELIA: Łk 3, 1-13

22 lutego 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
 Katedry św. Piotra, Apostoła 
Imieniny: Marty, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
 1 P 5, 1-4  
PSALM 23
EWANGELIA: Mt 16, 13-19 

23 lutego 2010 r. – WTOREK  
Św. Polikarpa bp. męczennika
Imieniny: Polikarpa, Romy, 
Damiana 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10-11 
PSALM 34
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

24 lutego 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Bogusza, Macieja
LITURGIA SŁOWA: 
Jon 3, 1-10
PSALM 51
EWANGELIA: Łk 11, 29-32 

25 lutego 2010 r. – CZWARTEK 
Imieniny: Wiktora, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
 Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14
PSALM 138
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

26 lutego 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandra, Mirosława
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 21-28
PSALM 130
EWANGELIA: Mt 5,20-26 

27 lutego 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Gabriela, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 16-19 
PSALM 119
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

Z OKAZJI IMIENIN: KS. WIKTOROWI BĄK SAC
KS. MIROSŁAWOWI DRAGIELA SAC życzymy:  

dużo zdrowia, pogody ducha, 
błogosławieństwa Bożego 
i opieki Królowej Apostołów. 
Niech was Bóg obdarza swymi 
łaskami, wspiera swą miłością, 
abyście w swej prostocie, pokory 
i miłości bliźniego, mimo ludzkiej 

niedoskonałości - stali się niezwykłymi kapłanami.

W Wie lk im 
Poś c i e : 

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

Któryś za nas 
cierpiał rany...
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Ewangelia: Łk 3, 1-13
„NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK”

Przed nami czterdzieści dni Wielkiego Postu. 
Rozpocznijmy go modląc się i błagając Boga, 
abyśmy razem z Chrystusem triumfowali w dniu 
zmartwychwstania. Post otwiera nam bramę 
nieba. Izajasz mówił: „Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło waszych uczynków...! Przestańcie 
czynić zło, ćwiczcie się w dobrym”.

POKUSA
Ja sam,

Wszystko sam!
Ty potrafisz, umiesz, jesteś zdolny

Nie licz się z drugim –
Tylko oddaj mi pokłon
Mam dać odpowiedź

...............................
Idź precz szatanie!

„ Jezus Dawcą Miłości ”  
- świadectwo   

Latem 2008 r. uczestniczyłam 

w rekolekcjach „ Uzdrowienia 

wspomnień ” w Magdalence. 

Pojechałam tam z konkretną 

intencją (zawartą w tytule rekolekcji), ale dobry Bóg dał 

mi dużo, dużo więcej. Specyfika organizacji rekolekcji 

pozwalała na to, że podczas Mszy Św. Z modlitwą o 

uzdrowienie można było być fizycznie bardzo blisko 

Pana Jezusa, w obecności kapłana. To było cudowne 

przeżycie. Nigdy dotychczas nie doświadczyłam podobnego 

zdarzenia. Jezus obdarował mnie swoje bezwarunkową  

miłością, abym ja mogła dalej te miłość dzielić z innymi, 

osobami najbliższymi, rodziną znajomymi, ale też obdarować 

nią nieprzyjaciół. Tylko ON - JEZUS może to uczynić.

Dobry Jezus pokazał mi, że można Mu całkowicie zaufać. 

To ON wie najlepiej, co mnie jest potrzebne w danym 

momencie. Aby mi udowodnić, że rzeczywiście troszczy 

się o mnie, oprócz darów duchowych, dał również uzdrowienie 

fizyczne. Od wielu lat miałam ból nogi, który nasilał się w 

zależności od pogody. Jezus zabrał mi ten ból i dał mi ten 

moment ewidentnie odczuć. Moja postawa wobec Jezusa 

była często postawą „ niewiernego Tomasza ”, ale ON ma 

zawsze swój sposób, aby skruszyć serce grzesznika i u mnie 

też to uczynił. Mogę śmiało powiedzieć, że tylko Jemu 

– JEZUSOWI mogę zaufać w 100%, bo tylko JEZUS, Mój Pan 

i Zbawiciel jest godzien. Dalszym potwierdzeniem,

 wielkiej miłości Boga do swojego stworzenia było 

uczestnictwo w kursie ewangelizacyjnym „ Pięćdziesiątnica ”. 

Jezus jest Wielki, a Miłosierdzie jego nie zna granic. Dał 

mi odczuć, że jest zawsze blisko mnie. Obdarował mnie 

swoją miłością, pokojem, radością. Przyszedł też z 

uzdrowieniem fizycznym; uleczył przewlekle zaburzenia 

krążenia. Chciałoby się wykrzyczeć słowa pieśni uwielbienia: 

„Jezus Najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książe Pokoju ....” 

Do Ciebie też można przyjść Jezu jeżeli mu na to pozwolisz. 

Jeżeli uwierzysz, że ON może uzdrawiać, będziesz pragnął 

Jego miłości, nieustannie prosił w pokornej i ufnej postawie 

i otworzysz się na działanie Jego łaski. Wtedy Jezus będzie 

czynił cuda w Twoim życiu. Będzie leczył Twoje serce

 i uzdrawiał choroby fizyczne. Spróbuj, pomoże Ci w tym 

na pewno przynależność do dowolnej Wspólnoty 

Modlitewnej. Chwała Panu.     
                                                   E.K.

Należy nie tylko nazwać Kościół 
Matką,  ale szanować go i służyć 
mu, gdyż „nie może mieć Boga za 
Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”
( św. Cyprian); nie można kochać 
Chrystusa, jeśli nie kocha się 
Kościoła, który umiłował Chrystus; 
w jakiej mierze ktoś kocha Kościół 
Chrystusa;  „w jakiej mierze ktoś 
kocha Kościół Chrystusa, w takiej 
ma Ducha Świętego”(św. Augustyn)

Jan Paweł  I I  
mówi  do nas. . .
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Czas Wielkiego Postu jest idealny do podjęcia 
jakiś postanowień, wyrzeczeń... Zastanów 
się, co chciałbyś podjąć, od czego zacząć. 
Nie łudź się, że od razu cały się zmienisz. 
Wybierz coś małego na miarę twoich sił. 
Następnie ćwicz ten zwyczaj codziennie. 
Nie zrażaj się niepowodzeniami, czy nikłym 
skutkiem twoich wysiłków. Wiemy, że każdy 
musi nieść swój krzyż w życiu. Teoretycznie 
jesteś skłonny go zaakceptować, ale czy 
zauważyłeś, że najczęściej krzyż, jaki ci 
przypada nigdy nie jest tym właściwym? 
Krzyż jaki dźwigasz zawsze wydaje ci się 
upokarzający i krzywdzący wręcz nie do 
zniesienia. Natomiast wszystkie inne krzyże 
wydają ci się bardziej odpowiednie np.: 
krzyż kolegi, sąsiada czy znajomego.
Ten twój znienawidzony rozstraja cię i zatruwa 
ci życie. Rozpaczliwie wołasz o inny, taki, 
który jest znośny, wygodny, pożyteczny. 
Jednak musisz pamiętać o tym, że Pan Bóg 
nigdy nie daje nic ponad miarę naszych 
możliwości...i każdy krzyż jest dopasowany 
na miarę naszych możliwości i wytrzymałości.
Niech czas Wielkiego Postu stanie się dla 
nas okazją do przyjrzenia się swojemu życiu. 
Czego masz już dość? Czego chciałbyś się 
pozbyć? Co ci dokucza i doskwiera? Postaraj 
się choć raz spojrzeć na twe cierpienia inaczej...  
   Katarzyna Langowska

O b l i c z e  c i e r p i a c e g o 
C h r y s t u s a 

Wydawać by się mogło że, niedawno, 
zupełnie niedawno tak 

Najświętszy Malutki Jezus przyszedł na ten świat.... 
I były cudowne święta – Bożego Narodzenia. 

A czas ziemski tak szybko płynie. 
Zimowe dni śmigają jeden za drugim. 

Wszystko się zmienia w zawrotnym tempie.
 Wkrótce i luty przeminie 

i człowiek, witając wiosnę szybko zapomni o zimie... 
Marcowe dni dłuższe, jaśniejsze. 

Słońce – ta gwiazda dzienna 
wyżej na nieboskłonie się wzniesie.

 I wszystkie drzewa, krzewy, krzewinki
 w wiosennym zielonym lesie, 

wszystkie jeziora, rzeki, strumienie 
przekażą sobie wiadomość: 

Wiecie – nadszedł już WIELKI POST. 
Czas, w którym wspominać będzie świat 

BOLESNĄ MĘKĘ CHRYSTUSA. 
Bo Chrystus, Pan nasz Ukochany BÓG-CZŁOWIEK, 

by odkupić ludzkie grzechy. 
Zgodził się-dawno temu tak oddać swe życie 

za wszystkich ludzi umrzeć okrutną śmiercią bestialską. 
Został przybity do Drzewa Krzyża. 

Bo Jezus kocha każdego 
z nas-tak, że wyobrazić sobie po ludzku trudno. 

Myśli się plączą słów by to opisać po prostu-brak! 
A Jezus, choć bał się Męki, 

( płakał w Ogrodzie  Getsemani Krwawymi Łzami)
 i modlił się do Ojca: 

„Jeśli możliwe to jest niech odejdzie ode Mnie
 ten Kielich straszliwy... 

Boże, mój Ojcze brak mi już siły.
 Lecz nie moja Wola, Ojcze, dzieje się, A Twoja-Najświętsza...” 

I tak co roku obchodzimy smutny ale piękny czas.
 To właśnie czas Wielkiego Postu, 

kiedy modlimy się na Drodze Krzyżowej
 i przepięknych Gorzkich Żalach,

 które wyciskają z oczu człowieka bolesne łzy.
 Pomyśl Bracie, Jezus Ukochany męczył się 

na Krzyżu za każdego z nas. 
Nawrócić się więc i pokochać Jezusa Ukrzyżowanego 

już najwyższy czas! 
Zrozum-dla Jezusa jesteś ważny
 i kochany właśnie Ty! On-czeka.

Katarzyna Wilczyńska

Nadszedł Wielki Post...
zastanówmy się nad 

swoim życiem!
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Odeszli do Pana

Wieczny 
odpoczynek

 racz im dać Panie...

Zdzisław Nowocień  (l.74) 

Czesław Cichoń  (l.91) 

Józef Bez  (l.70) 

Anna Molga  (l.71) 

Dagmara Harcińska  (l.33) 

Marianna Maj  (l.88) 

Jan Chmielnicki  (l.63)

Związek małżeński zawarli

21 LUTY - ks. Andrzej Daniewicz SAC z zespołem - „Gorzkie Żale”  par. św. Józefa  
     księża Pallotyni  ul. Młodzianowska
28 LUTY - Antonina Krzysztoń - Pieśni Pasyjne - Katedra Radomska
7 MARCA -Jan Nowicki i Marek Styszowski - Rozważania Drogi Krzyżowej
                         do tekstu  ks. Jana Twardowskiego - par. M.B. Miłosierdzia
14 MARCA - Ewa Uryga - par. sw. Jana Chrzciciela - Fara
21 MARCA - Chór klerycki seminarium radomskiego - Pasja wg. ewangelii św. Łukasz 
                           Wyższe Seminarium Duchowne.
28 MARCA - Droga Krzyżowa ulicami Radomia-rozpoczęcie przy kościele św. Jana Chrzciciela - Fara       
                              Serdecznie zapraszamy do udziału.

Pallotyńska Fundacji Ad Caritatem w imieniu organizatorów zaprasza na seria koncertów i spotkań 
pod wspólną nazwą  „Wielkopostne Spotkania Pasyjne. Odbywać się będą w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu w różnych kościołach Radomia. Poniżej zamieszczamy program i miejsce 

spotkania. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godzinie 19.00:

Co Bóg złączy 

człowiek niech 

nie rozdziela...

 Lidia Szóstkiewicz
          i Michał Hernik

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „ Magnificat ”, działająca przy naszej Parafii, zaprasza do 
uczestnictwa w Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy ( REO ). Spotkania zaplanowano w cyklu 
dziesięciotygodniowym (  w środę każdego tygodnia ). Początek 24 lutego 2010r. o godz. 19:00, 
w kaplicy Św. Rodziny przy ul. Młodzianowskiej 124.

1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu - cały Kościół rozpoczął 
40-dniową pokutę, której dobre przeżycie doprowadzi nas do 
prawdziwego spotkania ze zmartwychwstałym Panem.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1045 modlić będziemy się w intencji 
Ks. Wiktora Bąka SAC i Ks. Mirosława Dragiela SAC z okazji ich 
imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.
3. Dzisiaj w naszej parafii rozpoczyna się wielkopostny Kurs 
Przedmałżeński. Wszystkich chętnych zapraszamy do kancelarii 
parafialnej na godz. 1400.
4. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla młodzieży przygotowującej 
się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.
5. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 1700. Taca zbierana 
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.
7. Jutro, w poniedziałek, 22 lutego przypada święto Katedry Świętego 
Piotra. Kościół obchodzi je już od IV wieku, przypominając w ten 
sposób rolę Stolicy Piotrowej dla zachowania jedności Kościoła.
8. W piątek Droga Krzyżowa:
• dla dorosłych – o godz. 730 i 1730

• dla młodzieży – o godz. 1900

• dla dzieci – o godz. 1630


