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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 837
03/04/2011

   I V 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
3 kwietnia 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Ryszarda, Pankracego
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 16,1b.6-7.10-13a
PSALM 23, 1-6
Ef 5, 8-14
EWANGELIA: J 9, 1-41

4 kwietnia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Izydora
Imieniny: Benedykta, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17-21
PSALM 30,2.4-46.11-13
EWANGELIA: J 4, 43-54

5 kwietnia 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Katarzyny, Ireny
LITURGIA SŁOWA: 
Ez 47, 1-9.12
PSALM 46, 2-3.5-6.8-9
EWANGELIA: J 5, 1-3.5-16

6 kwietnia 2011 r. – ŚRODA
Imieniny:  Izoldy, Ireneusza, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 8-15
PSALM 145, 8-9.13-14.17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30

7 kwietnia 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Rufina, Donata 
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-23
EWANGELIA: J 5, 31-47

8 kwietnia 2011 r. – PIĄTEK
Imieniny: Dionizego, Julii, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a.12-22
PSALM 34, 17-21.23
EWANGELIA: J 7, 1-2.10.25-30

9 kwietnia 2011r - SOBOTA
Imieniny: Marcelego, Dymitra
LITURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3.9-12
EWANGELIA: J 7,40-53

EWA NGELI A: J 9,  1  -  41 

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

O GODZ. 1700

DROGA KRZYŻOWA W PIĄTEK, 8 KWIETNIA 
DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 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

„Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga 
i pełni Jego wolę.”

Jestem czcicielem Boga, a nie zawsze jestem wysłuchany. A czy pełnię 
Jego wolę? Z tym może być gorzej. To, że nie jestem wysłuchany jest 
oceną subiektywną. Wolą Boga jest czynienie nam dobra. Bywa tak, że 
dla naszego dobra, Bóg nie spełnia naszej prośby. Święty Augustyn w 
„Wyznaniach” pisze: „Wszyscy pytają o to, co chcą, ale nie zawsze słyszą to, 
co chcieliby usłyszeć”. Czy w moim życiu nie bywa podobnie? Pełnieniem 
woli Bożej jest usłyszenie tego, czego nie chciałbym nieraz usłyszeć i po-
godzenie się z tym.                 Adam Żak
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KATECHEZA XI
AMBONA – STÓŁ SŁOWA BOŻEGO

W poprzedniej katechezie odczytywaliśmy sym-
bolikę i znaczenie ołtarza. Dziś spoglądamy na element 
stojący najbliżej ołtarza i z nim integralnie związany, 
mianowicie na ambonę, z której odczytywane jest 
Słowo Boże. 

1. O znaczeniu Bożego słowa w życiu chrześcijanina 
mówią modlitwy Kościoła: 

„Boże, Ty w swojej niepojętej miłości przemawiasz 
do nas jako do przyjaciół. Udziel nam łaski Ducha 
Świętego, abyśmy doświadczając słodyczy Twego 
słowa, zostali napełnieni mądrością Twojego słowa.

Dziękujemy Ci, Boże, który wezwałeś ludzi z ciem-
ności do swojego przedziwnego światła. Ty zaspo-
kajasz nasz głód pożywnym pokarmem swego słowa 
i gdy gromadzimy się w tym kościele, ciągle nam 
przypominasz tajemnice swojego objawienia.

Prosimy Cię, Boże, niech głos Twego Syna roz-
brzmiewa w naszych uszach, abyśmy posłuszni na-
tchnieniom Ducha Świętego, byli nie tylko słucha-
czami słowa, lecz także gorliwymi jego wykonawcami.

Niech głosiciele Twojego słowa ukazują nam drogi 

życia, abyśmy krocząc nimi, naśladowali Chrystusa 
Pana i osiągnęli życie wieczne.” 

2. Ambona jest znakiem:
- Chrystusa Nauczyciela
- Bożej mądrości, skierowanej do każdego z nas
- Prawdy, która porządkuje i ubogaca nasze życie
- głoszenia Ewangelii całemu światu. 
3. Z ambony wykonuje się:
- czytania biblijne przeznaczone na Mszę świętą
- Psalm responsoryjny, jako odpowiedź na usły     
   szane słowo Boże
- Ewangelię
- homilię
- intencje Modlitwy wiernych

Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią 
tylko sługa Słowa. 

4. Patrząc na ambonę warto uświadomić sobie 
wielkie znaczenie Liturgii Słowa Bożego. Z uwagą 
wsłuchujmy się w to Boże słowo, starajmy się je zro-
zumieć i wprowadzajmy je w nasze życie. „Mów do 
mnie, Panie, bo sługa Twój słucha.” Słucha Twojego 
Słowa.

za: www.diecezja.radom.pl

KOŚCIÓŁ I ŚWIAT PENITENCJARIA APOSTOLSKA
W Kurii Rzymskiej istnieją 3 Trybunały. Są to: Penitencjaria Apostolska, Najwyższy Trybunał Sygnatury 

Apostolskiej i Trybunał Roty Rzymskiej. 

Penitencjaria Apostolska, to najstarszy papieski urząd. Funkcja penitencjarza apostolskiego istnieje od 
co najmniej 830 lat. Niektórzy historycy jednak twierdzą, że już w VII w. papieże mieli swych penitencjarzy. 
Byli oni delegatami Ojca Świętego, którzy w jego imieniu słuchali spowiedzi i odpuszczali szczególnie ciężkie 
grzechy, z których rozgrzeszenie było zastrzeżone wyłącznie dla papieża. Tę funkcję Penitencjaria Apostolska 
zachowała do dziś. Osądza prawdziwość, spontaniczność i szczerość skruchy osób, które dopuściły się wyjąt-
kowo ciężkich grzechów. Obecnie do owych zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej grzechów należy m.in.: profanacja 
Najświętszego Sakramentu, naruszenie tajemnicy spowiedzi czy pedofilia osób duchownych. Na czele Peni-
tencjarii stoi penitencjariusz większy, którym obecnie jest 76-letni włoski kardynał – Fortunato Baldelli.

Bernard Pająk

Szukając Boga człowiek musi odnajdywać siebie,
skoro sam jest podobieństwem Boga.

Nie odnajdzie siebie inaczej. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
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Ojcze Święty, Janie Pawle II,
tak bardzo ubogaciłeś nasze życie!
Tak wiele pięknych chwil przeżyliśmy dzięki tobie.
Tak wiele pięknych twoich gestów oglądały nasze oczy,
tak wiele mądrych słów zapadło nam w pamięci.

Cieszymy się, że już niedługo twoja beatyfikacja.
Daj nam siłę, byśmy wprowadzali w życie
to wszystko, co nam mówiłeś.
A przecież zawsze wzywałeś nas 
do wierności Jezusowi i Jego Ewangelii.
Błogosław naszej parafii, 
naszemu miastu i naszej Ojczyźnie…

PRZYJACIELU, CHODŹ I ZOBACZ!
Przez siedem kolejnych niedziel (od 6 marca do 17 

kwietnia, w godz. 16.00 – 18.00) w naszej parafialnej ka-
wiarence odbywają się rekolekcje prowadzone przez 
Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. 

Rekolekcje te skierowane są do ludzi dorosłych. 
Podczas spotkań zgłębiamy zagadnienia dotyczą-
ce wiary, takie jak: miłość Boża, grzech, zbawienie, 
obecność Ducha Świętego. „Jesteśmy zaproszeni do 
głębokiej relacji z Jezusem - Przyjacielem, aby na-
sza wiara nie była tylko tradycją, którą wynieśliśmy z 
domu” – mówi Agnieszka ze Wspólnoty „Galilea”. 

Warsztaty Odnowy Wiary (WOW) są spotkaniem 
przede wszystkim modlitewnym. Podczas tego 
pięknego czasu są również katechezy, które głoszą 
do nas świeccy oraz ich świadectwa – tak cenne w 
dzisiejszym świecie. Każde spotkanie zaczyna się od 
modlitwy uwielbienia Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i 
Ducha Świętego. Razem śpiewamy pieśni, trwamy w 
bardzo przyjemnej atmosferze.

Każdorazowo chętni uczestnicy zaproszeni są do 
dania świadectwa o owocach zeszłotygodniowego 
spotkania, jakie zauważyli w swoim życiu. Co tydzień 

ponawiane jest zaproszenie do tego, by w swoich 
domach codziennie praktykować Namiot Spotkania, 
czyli modlić się Pismem Świętym, medytować je.

Przyszłość Kościoła, to Wspólnoty Nowej Ewange-
lizacji. Papież Benedykt XVI zauważył ogromną po-
trzebę działania takich wspólnot i pod koniec ubie-
głego roku, powołał nową Papieską Radę ds. Nowej 
Ewangelizacji. Świat biegnie do przodu i Kościół musi 
wychodzić naprzeciw tym, którzy stopniowo mogą 
ulegać sekularyzacji. Żywe słowo, które przekazuje 
Wspólnota „Galilea”, jest dla wielu zapewne najcen-
niejszym słowem, jakie mogą w życiu usłyszeć.

„To jest głoszenie zakochania, miłości Bożej. Ja 
tego doświadczyłam. Jeśli się tego już doświadczy, 
to Pan daje taką łaskę, że nie chce się tego trzymać 
tylko dla siebie. Człowiek pragnie podzielić się tą mi-
łością z drugim człowiekiem” – mówi Judyta, prowa-
dząca spotkania.

A więc nie czekaj! Mimo, że zostało już tylko kilka 
spotkań, przyjdź i daj się prowadzić Bogu. Otwórz się 
na Pana i daj mu w sobie działać. Oddaj mu swoje 
życie. Niech On Cię prowadzi. Nie bój się. Przyjacielu, 
przyjdź i zobacz!            
                                                               Bernard Pająk
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            MÓJ ŚWIAT 
  

Mój świat, świat życia.
Świat radości.

Patrzę na niego,
na otaczających ludzi,

każdego dnia.

Otacza mnie przyroda -
- świat fauny i flory.
Jakiż on jest piękny!

Cieszę się nim.

Jakże go nie kochać?
Pan Bóg stworzył 

ziemię i niebo.
Wszystko uczynił 

dla człowieka.
Kochajmy Go za to!

Jego dobroć umila nam życie.
Żyjemy – ja i Ty.

Bóg stworzył Adama 
i Ewę – towarzyszkę życia.

Miałem dziewczynę,
przyjaźń i miłość.

Szła ze mną przez życie,
które było piękne – 

błogosławione.

Zostałem sam – 
bez dziewczyny.

Kto pomoże mi żyć?
Kto przytuli mnie do serca -

- tak czule i serdecznie?

Nie ma jej już w moim życiu.
Pomagała mi,

ułatwiała przetrwać
ludzką samotność.

Wspaniały ten świat,
świat mego życia,

moich osobistych marzeń.

          Myślę, więc jestem żyję.
Stefan Suwała

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na malowanie

naszego kościoła. Bóg zapłać za składane ofiary.
2. Dziś o godz. 1400 w kancelarii parafialnej kurs przedmałżeński.
3. Dziś o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza Święta hospicyjna.
4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700. Taca zbierana w 

czasie tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie Grobu 
Pańskiego. Po Gorzkich Żalach w Kaplicy Świętej Rodziny spotkanie 
Żywego Różańca.

5. Jutro o godz. 1730 wypominki roczne, a następnie o godz. 1800 Msza 
święta za polecanych nam zmarłych. 

6. Jutro po Mszy świętej wieczornej w domu parafialnym odbędzie się
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

7. W środę, 6 kwietnia, J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik, o godz. 1700, udzieli 
naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Msza święta wieczorna 
zostanie odprawiona w Kaplicy Świętej Rodziny.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo w intencji 
nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 1730, 

      a następnie Msza święta w tej intencji.
9. Również w czwartek, 7 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej, w Kaplicy 
     Świętej Rodziny, będzie miało miejsce spotkanie rodziców kandydatów 
     na ministrantów.
10. 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.
11.  W przyszłą niedzielę oraz w Niedzielę Palmową, młodzież będzie przed  

kościołem sprzedawać palmy. Dochód ze sprzedaży palm jest przeznaczony 
na dofinansowanie wakacyjnych rekolekcji oazowych dzieci i młodzieży 
z naszej parafii.

12.  W przyszłą niedzielę, 10 kwietnia, będziemy w naszej wspólnocie pa-
rafialnej gościli kleryków z pallotyńskiego Seminarium w Ołtarzewie.
Słowo Boże będzie głosił dk. Ireneusz. Po Mszach świętych będzie 
można złożyć ofiary do puszek na rzecz Seminarium.

13.  W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona ostatnia Msza 
święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i ich rodziców. 
Obecność obowiązkowa.

14.  Również w przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta dziękczynna, 
      za decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI o beatyfikacji Jana Pawła II

oraz w intencji pielgrzymów „Białej 11”.
15.  Informujemy, że kl. Karol Kwiatkowski i kl. Marcin Zieliński, nasi parafianie,

mają zamiar przyjąć sakrament święceń w stopniu diakonatu. Polecamy 
ich modlitewnej pamięci wiernych. Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach 
do przyjęcia przez nich święceń, proszony jest o informację w kancelarii 
parafialnej.


