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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 780
28/02/2010

 R O K   K A P Ł A Ń S K I   
I I  NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

Kalendarz liturgiczny

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

28 lutego 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Romana, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 15, 5-12. 17-18
PSALM 27
Flp 3, 17-4, 1 (Flp 3, 20-4.1) 
EWANGELIA: Łk 9, 28b-36

1 marca 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Albina, Antoniny, 
Radosława
LITURGIA SŁOWA:
 Dn 9, 4b-10  
PSALM 79
EWANGELIA: Łk 6, 36-38 

2 marca 2010 r. – WTOREK
Imieniny: Heleny, Pawła, Henryki 
LITURGIA SŁOWA:
Iz 1, 10. 16-20 
PSALM 50
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

3 marca 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Kunegundy, Tycjana, 
Maryny
LITURGIA SŁOWA: 
Jr 18, 18-20
PSALM 31
EWANGELIA: Mt 20, 17-28 

4 marca 2010 r. – CZWARTEK 
Św. Kazimierza, Królewicza
Imieniny: Kazimierza, Łucji, 
Witosławy
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 13-20 (Flp 3, 8-14) 
PSALM 16
EWANGELIA: Łk 12, 35-40

5 marca 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Adriana, Fryderyka, 
Oliwii
LITURGIA SŁOWA:
 Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 
PSALM 105
EWANGELIA: Mt 21, 33-43. 45-46

6 marca 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Róży, Wiktora, Jordana
LITURGIA SŁOWA:
Mi 7, 14-15. 18-20 
PSALM 103
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

Ewangelia: Łk 9, 28b-36
„ To jest syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie“
„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy”. Dobrze, że mamy się gdzie modlić. 
Przychodzimy na naszą „Górę Tabor” świadomi innego przemienienia. 
Przemienienia wina i chleba w Krew i Ciało Jezusa. Bóg przemawia i do 
nas: „Jego słuchajcie”. Słuchamy Słowa Bożego, które powinniśmy wypełniać 
i przekazywać innym. Już, teraz! Apostołowie „w owym czasie nikomu 
nic nie oznajmili o tym”.  Minął czas milczenia. Świadczmy o Przemienieniu.

W Wielkim Poście: 

Któryś za 
nas cierpiał 

rany...
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   B O Ż A  W O L A
 
     Pewien człowiek bardzo chciał poznać Bożą 

drogę, dlaczego świat wygląda jak wygląda. 

Kiedy położył się pod drzewem i rozmyślając 

nad tym prosił Boga o odpowiedź, stanął przy 

nim anioł i powiedział: 

- Chodź ze mną a pokażę ci drogi Pana. Nie 

namyślając się długo poszedł za aniołem. Spotkali 

na swojej drodze dwóch ludzi. Jeden człowiek -zły, 

wręczył złoty kielich drugiemu - dobremu. 

Anioł zaczekał, aż zasną, zabrał kielich dobremu 

i zaniósł do złego. Człowiek idący z aniołem 

spytał:

  - Co robisz przecież to złodziejstwo. - Nie zadawaj pytań tylko chodź i patrz, a poznasz drogi Boże - 

odpowiedział anioł.

 Poszli więc dalej do chaty pewnego biednego człowieka. Gdy wyszedł z domu, anioł podpalił jego dom. 

Zirytowany człowiek idący z aniołem oburzył się na niego i zaczął gasić płomień, jednak anioł mu nie pozwolił:  

 - Jak możesz podpalać dom tego biednego człowieka. Powinieneś pomagać ludziom, a nie ich dręczyć - 

krzyczał człowiek

- Powiedziałeś, że chcesz poznać zamysł Boga nie wtrącaj się więc tylko chodź dalej!

Idąc dalej dotarli do strumienia i zatrzymali się przed kładką. Gdy zbliżył się ojciec ze swoim synkiem 

i weszli na kładkę, anioł przewrócił kładkę tak, że ojciec z synkiem wpadli do wody. Prąd wody porwał 

dziecko i utopiło się. Ojciec wyszedł z wody i zasmucony wrócił do domu.

- Nie tego już za wiele. Zniosłem jak okradłeś sprawiedliwego, podpalałeś dom biednego człowieka, ale 

to, że zabiłeś niewinne dziecko, to za dużo. Nie jesteś żadnym aniołem tylko demonem - krzyczał człowiek 

zdzierając kaptur z głowy anioła.

- Jestem aniołem wysłanym na ziemię przez Boga, aby wypełnić Jego wolę na ziemi, a tobie wyjaśnić jaka 

jest Jego droga - odpowiedział

- Nieprawda Bóg taki nie jest. Na pewno nie kazał Ci robić tego co robisz - krzyczał dalej człowiek.

- Dobrze! opowiem ci dlaczego zachowałem się właśnie tak w każdej sytuacji. Otóż, w kielichu, który zabrałem 

sprawiedliwemu człowiekowi była trucizna. Gdybym zostawił ten kielich człowiek ten otrułby się. Człowiek 

podstępny, który chciał otruć sprawiedliwego poniesie karę za swoje czyny. Biedny człowiek, któremu 

podpaliłem dom, znajdzie w zgliszczach wielki skarb, który pozwoli mu żyć dostatnio do końca dni. Człowiek, 

którego spotkaliśmy tu nad strumieniem, był złym człowiekiem. Nie chce znać Boga i prowadzi życie bardzo 

rozwiązłe. Po stracie swego małego synka, który i tak znajdzie się w Niebie, nawróci się do Boga i zmieni 

swe życie. Tak obaj będą w Niebie, Gdybym tego nie uczynił obaj zostaliby potępieni. Czy te wyjaśnienia 

pomogły ci zrozumieć wolę Bożą?

 Człowiek słuchając z zainteresowaniem opowieści anioła zrozumiał, że Bóg widzi wszystko inaczej i bardziej 

doskonale niż on sam. Zrozumiał też, że na wszystko ma najlepsze rozwiązanie, choć zewnętrznie wydaje 

się ono bardzo bolesne. 

            opr Katarzyna Langowska
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JAN PAWEŁ II mówi do nas...
Właśnie jako Ukrzyżowany Chrystus jest 
Słowem, które nie przemija (Mt24, 35), 
jest Tym, który stoi i kołacze do drzwi serca 
każdego człowieka (por. Ap3, 20), nie 
naruszając jego wolności, ale starając się 
z tej ludzkiej wolności wyzwolić miłość, 
która nie tylko jest aktem solidarności z 
cierpieniem Synem Człowieczym, ale także 
jest jakimś „miłosierdziem” okazanym przez 
każdego z nas Synowi Ojca Przedwiecznego. 

Czyż możemy być bardziej jeszcze w całym tym mesjańskim programie 
Chrystusa, w całym objawieniem miłosierdzia przez krzyż, uszanowanie 
i podniesione godność człowieka, skoro doznając miłosierdzia, jest on 
równocześnie poniekąd tym, który „okazuje miłosierdzie”? Czyż 
Chrystus ostatecznie nie staje na tym stanowisku wobec człowieka 
także wówczas , gdy mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
(...) Mieście uczynili”? (Mt 25,40). 

Encyklika Dives in misericordia [8]

Chwała i cześć 
Bożemu Miłosierdziu

Patrząc na Obraz 
Miłosierdzia Bożego 

W skrytości ducha zazdroszczę
siostrze Faustynie...

Tak... Bo ta Błogosławiona
 Siostra żyjąca tak krótko, 

tak pięknie (całą pełnią życia).
Widziała Go (i co więcej

 rozmawiała z Nim),
ŻYWEGO i PRAWDZIWEGO !

A przedobre, niezwykłe Oczy 
Miłosiernego Jezusa.

Przenikając całą istotę 
Błogosławionej Siostry i patrząc 

na Nią z ogromną miłością,
Ją właśnie na powierniczką 

swych Boskich Tajemnic wybrały.
Któż to wie, dlaczego właśnie Ją?

Widocznie leżało to od wieków
 w Zamiarach Bożych...

To właśnie przecudne Oczy 
Miłosiernego Jezusa

Ten wspinały Plan jedynie Sio-
strze Faustynie przekazały:

„Każ namalować Obraz...
Z napisem, który uratuje świat 

cały: „JEZU UFAM TOBIE”
Ja, JEZUS, polecam to zadanie tobie

właśnie twojej, według ciebie,
tak mało znaczącej osobie”

Dziś, gdy już tyle lat minęło
Obraz Miłosierdzia Bożego

Dzieło z rozkazu Boga powstałe
Czczony jest wszędzie...

Koronka, Nowenna – to modlitwy 
tak znane i przez wielu, wielu – 

całym sercem ukochane a 
Niedziela Przewodnia (lub 

„Biała”), która w kwietniu przypada
To wspaniałe święto 

Miłosierdzia Bożego,
Które jest niezaprzeczalnym
 ratunkiem dla świata całego 

– biedą,głodem, wojnamiwciąż 
zagrożonego

Każdy z nas powinien czcić 
i wielbić codziennie

Miłosierdzie Boże
Jezus Miłosierny kocha nas
i we wszystkich potrzebach 

zawsze Ci pomoże!
            JEZU, UFAM TOBIE!

Katarzyna Wilczyńska
 

Refleksje Wielkopostne
Wielki Post jest okresem szczególnie odczuwanym i przeżywanym przez 
każdego z nas wierzących. Jest to czas rozpoznawania w sobie tego, czego 
jesteśmy świadomi a jednocześnie czegoś, co nas mocno ogranicza
 i zawstydza. Czterdzieści dni patrzenia na siebie z większą dozą realizmu 
i samokrytyki niż zwykle. Rekolekcje, nabożeństwo Drogi Krzyżowej, 
Gorzkie Żale wprowadzają nas w atmosferę zadumy i refleksji, często tak 
nam obcej w innych okresach roku. Kolejny już raz przeżywamy Wielki 
Post w naszym życiu. Czy te 40 dni ofiarowane nam przez Pana są dniami 
poszukiwań? Wielki Post tego roku ma być postrzegany jako czas wyjątkowy, 
jedyny i niepowtarzalny, następny może być podobny ale my będziemy 
inni, będziemy wśród innych uwarunkowań. To w jaki sposób będziemy 
przeżywali ten święty czas zależy tylko od nas samych. Ten czas zatem 
stawia przed nami wybór między dobrem a złem, między wartościami 
duchowymi a materialnymi. W dokonywaniu dobrych wyborów a tym 
samym przybliżeniu do Boga przychodzą nam z pomocą praktyki wielkopostne: 
post, modlitwa i jałmużna. Są to formy może dziś niemodne a sprawdzone 
wielowiekową tradycją Kościoła. Post wyraża naszą postawę uniżenia i pokory 
w stosunku do Boga. Czas Wielkiego Postu jest okazją do odnowienia 
czy pogłębienia naszej modlitwy. Która jest momentem zjednoczenia z 
Bogiem. Jest też wyrazem wiary i nadziei w Nim pokładanej. Mamy nadzieję, 
że stając z naszą codziennością przed Bogiem uzyskamy Jego pomoc i 
wsparcie. Jałmużna to trzecie wielkopostne zadanie. Jest to znak naszej 
miłości. To konkretne działanie w stosunku do bliźniego. Ten specyficzny 
czas Wielkiego Postu ma być intensywniejszym wędrowaniem naprzeciw 
Chrystusa, naszego jedynego i prawdziwego wybawiciela.To wielkie wezwanie 
do oczyszczania i odnowienia we krwi Jezusa, zabitego i zmartwychwstałego 
dla nas.Wielki Post – to czas „sprzyjający doświadczeniu odradzającej się 
miłości Boga” To również przygotowanie do wielkiej tajemnicy Wielkanocy.

Jadwiga Kowaczyk   
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Odeszli do Pana

Wieczny 
odpoczynek
 racz im dać

 Panie...

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. św. 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:

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) 
o godz. 19:00, w kaplicy 

Św. Rodziny przy 
ul. Młodzianowskiej 124.

Janina Mazurek  (l.62) 

Zofia Kaczmarczyk  (l.74)

Wanda Kozieł  (l.65)

1. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „Kurs Przedmałżeński”,  
 dziś o godz. 1400 spotkanie w kancelarii parafialnej.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana 
w czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie 
Grobu Pańskiego.
3. Wypominki Roczne jutro o godz. 1730, a o godz. 1800 Msza 
Święta w intencji zmarłych poleconych naszym modlitwom.
4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. 
• W I Czwartek, 4 marca, o godz. 1730 nabożeństwo w intencji 
nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. Następnie 
o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań. 
• W I piątek, 5 marca, spowiedź dla dorosłych i Młodzieży 
podczas wszystkich Mszy Świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy 
na spowiedź od godz. 1615 następnie dla nich Droga Krzyżowa 
o godz. 1630. 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. Droga Krzyżowa dla dorosłych – o godz. 730 i 1730, 
a dla młodzieży – o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny,
5. W przyszłą niedzielę, 7 marca, rozpoczynamy w naszej parafii, 
Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. 

Hospicjum Królowej Apostołów
Radom, ul. Wiejska 2, tel. (048) 366-81-44 
hospes@hospicjum.radom.pl, www.hospicjum.radom.pl 
PEKAO S.A. II o/Radom   07 1240 3259 1111 0000 3003 1539 

KRS 0000185356

1% Twojego podatku 

pomoże chorym i wesprze 

budowę 

Domu Hospicyjnego 


