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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 835
20/03/2011

   II 
NIEDZIEL A  

W IELK IEGO 

POSTU
       

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
20 marca 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Klaudii, Maurycego
LITURGIA SŁOWA: 
Rdz 12, 1-4a
PSALM 33, 4-5.18-20.22 
2 Tm 1, 8b-10
EWANGELIA: Mt 17, 1-9

21 marca 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ludomira, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
Dn 9, 4-10
PSALM 79, 8-9.11-13
EWANGELIA: Łk 6, 36-38

22 marca 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Katarzyny, Bogusława 
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 1, 10.16-20
PSALM 50, 8-9.16-17.21.23
EWANGELIA: Mt 23, 1-12

23 marca 2011 r. – ŚRODA
Św. Turybiusza
Imieniny:  Pelagii, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Jr 18, 18-20
PSALM 31, 5-6.14-16
EWANGELIA: Mt 20, 17-28

24 marca 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Marka, Gabriela 
LITURGIA SŁOWA:
Jr 17, 5-10
PSALM 1, 1-6
EWANGELIA: Łk 16, 19-31

25 marca 2011 r. – PIĄTEK
Zwiastowanie Pańskie
Imieniny: Marii, Marioli
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-11
Hbr 10, 4-10 
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

26 marca 2011r - SOBOTA
Św. Dobrego Łotra
Imieniny: Emanuela, Teodora, Larysy
LITURGIA SŁOWA:
Mi 7, 14-15.18-20
PSALM 103, 1-4.9-12
EWANGELIA: Łk 15, 1-3.11-32

EWA NGELI A: Mt 17,  1  -  9 
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy”.

Będąc na szczycie góry podziwiamy piękne widoki. Apostołowie 
nie zwracali na nie uwagi. Mieli coś piękniejszego do podziwiania. Ujrzeli 
Boga! Usłyszeli: „To jest mój Syn umiłowany”. Byli szczęśliwi. „Panie, dobrze, 
że tu jesteśmy”. Naszą górą Tabor jest nasza świątynia. Czy będąc w niej 
mogę powtórzyć: „Panie, dobrze, że tu jestem”? Czy zdaję sobie sprawę, 
że moje przemienienie powinno dokonywać się każdego dnia? Takie 
przemienienie pozwoli mi osiągnąć pełnię przemienienia i usłyszeć: 
„Wstańcie, nie lękajcie się”.

Adam Żak

GORZKIE ŻALE GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTUW NIEDZIELE WIELKIEGO POSTUW NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 25 MARCA

DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 i 17 i 17 i 1730

DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 19
/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI – O GODZ. 1630DLA DZIECI – O GODZ. 1630DLA DZIECI – O GODZ. 16
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OAZA MODLITWY
Pragnę przybliżyć Wam, dro-

dzy Parafianie i Czytelnicy „Mojej 
Parafii”, wydarzenia związane z 
trzydniowymi rekolekcjami, zwa-
nymi Oazą modlitwy, które odbyły 
się 11,12 i 13 marca (piątek, sobo-
ta, niedziela) w naszej parafii.

Na te dni zawitała do nas mło-
dzież związana z duszpasterstwem 
pallotyńskim - m.in. z: Ożarowa 
Mazowieckiego, Czarnej i Mazow-
szan. Rekolekcje prowadzili: ks. 
Paweł Sierny SAC – duszpasterz 
Archidiecezjalnego Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego Archidiecezji 
Warszawskiej w Ożarowie Mazo-
wieckim, ks. Przemysław Krawiec 
SAC - moderator Ruchu Światło 
– Życie Prowincji Chrystusa Króla 
oraz ks. Rafał Czekalewski SAC - 
wikariusz naszej parafii. 

W piątek młodzież, tuż po za-
kwaterowaniu w pobliskim interna-
cie na ul. Kolejowej, rozpoczęła re-
kolekcje od Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu ok. godz. 20:00.

Po jej zakończeniu niektórzy 
uczestnicy oazy z naszej parafii ro-
zeszli się do domów, inni odjechali 
do wyżej wymienionego internatu.

Sobotnie spotkanie rozpoczę-
ło się od odśpiewania Godzinek 
ku czci Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny. Następ-
nie, po spożyciu śniadania w świe-
tlicy parafialnej, oazowicze udali 
się do kawiarenki, gdzie odbyła 
się konferencja pt.: „Teoretycznie 
o Słowie - fundamentalne wiado-
mości o Biblii”. Młodzież poznała 
budowę Pisma Świętego, warunki 
i realia jego powstawania. Dowie-
dzieliśmy się również, w jaki spo-
sób dzielą się święte księgi juda-

izmu i chrześcijaństwa. Wcześniej 
uczestnicy, podzieleni na pięć grup, 
mieli krótkie zadania do wykona-
nia - mieli podzielić według swe-
go logicznego porządku księgi 
Starego Testamentu, powiedzieć 
czym jest Biblia, wypisać porów-
nania przychodzące na myśl po 
usłyszeniu słowa Biblia. Po konfe-
rencji każdy miał ok. czterdziestu 
minut na odpoczynek, bo w samo 
południe odbyła się kolejna Ado-
racja Najświętszego Sakramentu i 
spowiedź. Po sakramencie pojed-
nania i Adoracji młodzi udali się na 
obiad do świetlicy. 

O godz. 15.00 odbyła się Msza 
święta, podczas której kazanie wy-
głosił ks. Przemysław. Mówił o po-
trzebie życia we wspólnocie, o sile 
Słowa Bożego, „które nasyci nas na 
pustkowiach”. 

   UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
   19 marca 

Święty Józefie!
Wstawiaj się u Boga za naszą parafią!
Błogosław naszym rodzinom!
Umacniaj dzieci i młodzież!
Bądź wzorem oblubieńczej miłości!
Pocieszaj cierpiących i samotnych!
Bądź obroną dla umierających!

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
25 marca

Maryjo!
W dzień Zwiastowania
okazałaś się mistrzynią
pokory i życia duchowego!
Umacniaj nas
na drodze wielkopostnej przemiany!
Spraw, abyśmy każdego dnia
z całego serca dziękowali 
za najpiękniejszy dar
jaki mamy od Boga – 
- za życie.
Swoje i każdego człowieka!
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KATECHEZA X
OŁTARZ

Gdy przychodzimy do świątyni, to nasz wzrok 
automatycznie kieruje się na tę część kościoła, która 
nosi nazwę prezbiterium. W centrum prezbiterium 
stoi ołtarz. O tym, czym jest ołtarz mówi modlitwa 
odmawiana podczas jego poświęcenia:

 
1. „Niech ten ołtarz (wyciosany z kamienia) bę-

dzie dla nas znakiem Chrystusa, z którego boku wy-
płynęły Krew i woda, źródło sakramentów Kościoła. 
Niech będzie stołem świątecznym dla wszystkich, 
których Chrystus zaprasza na ucztę; niech tutaj skła-
dają swoje troski i ciężary, a otrzymają nową moc 
ducha na dalszą drogę życia. Niech będzie miejscem 
ścisłego zjednoczenia z Tobą i pokoju, a wszyscy, 
którzy karmić się będą Ciałem i Krwią Twojego Syna, 
napełnieni Jego Duchem niech wzrastają w Twojej 
miłości. Niech będzie źródłem jedności Kościoła 
i braterskiej zgody, z którego wierni czerpać będą 
ducha wzajemnej miłości. Niech będzie ośrodkiem, 
w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dzięko-
wać, aż z radością dojdziemy do wiecznych przybyt-
ków, gdzie będziemy Ci składać ofiarę chwały razem
z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Żywym Oł-
tarzem”.

 

2. Ołtarz zatem jest:
- znakiem Chrystusa
- znakiem Krzyża, na którym Chrystus złożył sie-

bie w ofierze za zbawienie świata
- stołem ofiarnym, na którym Chrystus czyni

obecną swoją Ofiarę złożoną na krzyżu
- „stołem świątecznym” uczty przygotowanej 

przez Chrystusa, miejscem, na którym wierni „skła-
dają swoje troski i ciężary”

- źródłem, z którego wierni otrzymują „nową 
moc ducha na dalszą drogę życia”

 
3. Ze względu na świętość tego miejsca, którym 

jest ołtarz okazujemy mu szacunek w następujący 
sposób:

- ołtarz jest nakrywany białym obrusem i ozda-
biany kwiatami oraz świecami

- przed ołtarzem wykonujemy głęboki skłon
- celebrans i asystujący mu kapłani i diakon ca-

łują ołtarz
- podczas uroczystej celebry ołtarz jest okadza-

ny
 
4. Patrzmy z miłością na ołtarz. Podczas każdej 

Mszy świętej Jezus Chrystus na ołtarzu czyni obec-
ną swoją Ofiarę złożoną na krzyżu. Jakie znaki mojej
wiary i miłości mogę złożyć na ołtarzu, aby mogły 
być złączone z Ofiarą Jezusa Chrystusa?

za: www.diecezja.radom.pl

Po Mszy świętej wszyscy udali 
się na drugi wykład zatytułowany: 
„Życiowo o Słowie - przeżywać 
siebie biblijnie.”Tym razem mieli-
śmy odpowiedzieć: jak wygląda 
obecnie dzień człowieka na tle re-
ligijnym, czemu ludzie nie czytają 
Biblii, jak temu zaradzić. Ks. Paweł 
uczył, w jaki sposób czytać Biblię, 
na co zwracać uwagę, według ja-
kiego schematu postępować przy 
kontemplacji Słowa. Po konferen-
cji każdy mógł zadać pytanie,które 
dotyczy Biblii oraz omawianego 
tematu. Po ostatnim pytaniu, mło-
dzież została podzielona na dwie 
grupy - jedna była grupą oskarży-
cieli Słowa, druga - obrońców Sło-

wa. Przeciwnicy wykorzystywali 
wiele cytatów z Pisma, na pozór 
udowadniających ich tezy, lecz 
grupa obrońców potrafiła wyka-
zać również za pomocą cytatów 
niesłuszność założeń grupy oskar-
życielskiej. Po debacie wszyscy 
udali się na kolację. Tuż po niej ks. 
Przemek pożegnał się ze wszyst-
kimi - musiał wyjeżdżać. Odebrał 
podziękowania za uczestnictwo 
w Oazie modlitwy od ks. Rafała i 
uczestników. Podobnie ks. Paweł - 
podziękował za wspólnie spędzo-
ny czas. 

Ostatni dzień rozpoczął się 
Jutrznią o godz. 8:00. Następnie 
śniadanie i Namiot Spotkania, 

który rozpoczął ks. Rafał. Polecił 
młodym kontemplację niedziel-
nej Ewangelii. Namiot Spotkania 
skończył się na piętnaście minut 
przed Mszą święta dla młodzieży. 
Przedostatnim punktem rekolekcji 
było pożegnalne ciasto i her-
bata. Ks. Rafał robił pamiątkowe 
zdjęcia - niektóre z nich można zo-
baczyć na stronie naszej diecezji. 
Na rozesłanie ks. Rafał udzielił bło-
gosławieństwa. Tak zakończyły się 
w naszej parafii rekolekcje - Oaza
modlitwy.

Wojtek Winek
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KOŚCIÓŁ I ŚWIAT
KONGREGACJE KURII RZYMSKIEJ 
– CIĄG DALSZY

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów, to kolejna dykasteria. Prefektem jej jest 
66-letni hiszpański kardynał Antonio Cañizares Llovera. 
Zajmuje się ona rozwijaniem i dyscypliną Liturgii. Do niej 
należy ocena ważności i godziwości sprawowanych 
sakramentów i czuwanie nad przekładami ksiąg litur-
gicznych. Kongregacja udziela dyspens od zobowią-
zań wynikających ze święceń kapłańskich i święceń 
diakonatu oraz dyspens od małżeństwa ważnie za-
wartego, a niedopełnionego. Nadaje tytuł bazyliki 
mniejszej i udziela zezwolenia na koronacje obrazów 
na prawach papieskich.

Kardynał Angelo Amato – 73-letni Włoch jest pre-
fektem kolejnej, ósmej już dykasterii – Kongregacji ds. 
Kanonizacyjnych. Do jej obowiązków należy piecza 
nad procesami kanonizacyjnymi i beatyfikacyjny-
mi. Rozpatruje wnioski o beatyfikacje i kanonizacje,
a następnie bada przebieg życia i pisma kandydatów 
na ołtarze, weryfikuje i zabezpiecza relikwie. Do jej 
obowiązków należy również dokładne sprawdzenie 
i zbadanie cudów, jakie stać się miały za przyczyną 
osób, które mają zostać kanonizowane. Droga proce-
su prowadzącego do uznania danej osoby za świętą 
lub błogosławioną określona jest zasadami podanymi 
w konstytucji aspostolskiej Divinus perfectionis Ma-

gister. Zawarte tam nowe ustawodawstwo dotyczące 
tych procesów opisuje dwa etapy: postępowanie die-
cezjalne i postępowanie Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych. Przed etapem diecezjalnym dojść musi do 
inicjacji i zapoczątkowania procesu przez jakąś oso-
bę (biskupa, księdza lub nawet samych wiernych). 
Wyznacza się postulatora, do zadań którego należy 
dokładne zbadanie warunków potrzebnych do roz-
poczęcia procesu. Życie kandydata, jak i okoliczności 
śmierci, nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Ko-
nieczne jest również potwierdzenie dokonanego przy-
najmniej jednego cudu oraz udowodnienie, iż kandy-
dat odbiera kult prywatny. Gotowy wniosek wraz z 
potwierdzeniem wymienionych warunków trafia do
biskupa, a po rozpatrzeniu go - do Kongregacji.

Dziewiątą, a zarazem ostatnią dykasterią jest 
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, którą kie-
ruje Polski kardynał – 72-letni Zenon Grocholewski. 
Zajmuje się ona sprawami formacji osób przygoto-
wujących się do święceń kapłańskich oraz rozwojem 
studiów katolickich. Troszczy się o to, by istniała do-
stateczna ilość kościelnych uniwersytetów i innych 
wyższych uczelni, eryguje lub zatwierdza kościel-
ne uniwersytety i instytuty, zatwierdza ich statuty, 
czuwa nad poprawnością wykładu wiary katolickiej 
w ich obrębie. W stosunku do uniwersytetów kato-
lickich zajmuje się tym, co leży w kompetencji Sto-
licy Apostolskiej. Przy Kongregacji istnieje Papieskie 
Dzieło Powołań Kapłańskich.

Bernard Pająk

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E

1. Składamy podziękowanie za składane ofiary na malowanie naszego kościoła.
2. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 1400 w kancelarii parafialnej.
3. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego nabożeństwa przeznaczona                                                            
jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.
5. W piątek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia Msze święte w naszej świątyni będą                     
sprawowane o godz. 630, 700, 800, 1500 i 1800. Z racji uroczystości, mimo piątku, nie obowiązuje wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych.
6. 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.
7. W przyszłą niedzielę, 27 marca, rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi  
ks. Tadeusz Nowek – pallotyn, na co dzień pełniący posługę proboszcza w Sandomierzu.
8. Również w przyszłą niedzielę, 27 marca, o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji s. Lidii 
Śpiewak CR z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy pamięci modlitewnej.


