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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E WA N G E L I A :

Łk 15 ,  1-3.11-32

Tematem dzisiejszej Ewangelii jest nawrócenie. Młodszy syn, określony 
mianem syna marnotrawnego, „zabrawszy wszystko, odjechał (od ojca) 
i roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.” Zgrzeszył. Starszy zostaje w 
domu. Uważa, że tak jest dobrze. Kiedy młodszy zrozumiał swój błąd - „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu”, wraca. Zrywa z dawnym życiem, nawraca się. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. 
Radość ojca była ogromna. „Mój syn umarł, a znów ożył.” Z tego faktu 
niezadowolony jest starszy syn. Myśli w kategoriach sprawiedliwości ludzkiej. 
Używa języka prawa, kary i zawziętości. „Tyle lat  ci służę… dla mnie nie 
dałeś nigdy koźlęcia.” A gdzie miłość braterska? Ojciec jest pełen miłości, 
przebaczenia i miłosierdzia. Do pełni radości domu brakuje nawrócenia 
starszego syna. Jaka jest moja postawa? Kto jest mi bliższy - starszy syn 
czy młodszy? Nawrócenie jest podstawowym i zwyczajnym obowiązkiem 
chrześcijanina, wpisanym w jego codzienne życie. Obowiązkiem jest też 
radość z nawrócenia bliźniego. „Trzeba się weselić i cieszyć.”

10 marca 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandra, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Joz 5, 9a. 10-12
PSALM 34, 2-7
2 Kor 5, 17-21
EWANGELIA: Łk 15, 1-3. 11-32

11 marca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konstantego, Ludosława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17-21
PSALM 30, 2-6. 11-13b
EWANGELIA: J 4, 43-54

12 marca 2013r. – WTOREK
Św. Alojzego Orione, prezbitera
Imieniny: Justyny, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-9. 12
PSALM 46, 2-3.5-6.8-9
EWANGELIA: J 5, 1-3a. 5-16

13 marca 2013r. – ŚRODA
Św. Krystyny, męczennicy
Imieniny: Bożeny, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 8-15
PSALM 145, 8-9.13cd-14.17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30

14 marca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Jakuba, Michała
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-23
EWANGELIA: J 5, 31-47

15 marca 2013r. – PIĄTEK 
Św.Klemensa Hofbauera, prezbitera
Imieniny: Klemensa, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM 34, 17-23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30

16 marca 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Gabrieli, Izabeli, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3. 9bc-10. 11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

Nr: 939
10/03/2013

Adam Żak

IV  NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU

„Człowiek ze swej natury i powołania jest istota religijną. Wychodząc 
od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem 

w pełni ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem.”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Trzeba się weselić i cieszyć
z tego, że ten brat twój był 

umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się.”
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WIERZĘ… W BOGA OJCA
Pragniemy w najbliższych numerach naszej 

Gazetki podjąć refleksję nad wiarą, nad Składem 
Apostolskim, który odmawiamy podczas np. różańca 
świętego. Pomocą w realizacji zamierzonego celu 
będzie broszura ks. Martina Löffera, kierownika 
Katolickiego Biura Informacyjnego w Monachium, 
zatytułowana „Taka jest moja wiara”.

Wiara chrześcijańska oznacza życie zaufaniem do 
Boga. Jako osoba wierząca, przyjmuję, że zostałem 
stworzony. Bóg jest źródłem mego istnienia. Wiara w 
Boga Stwórcę uzasadnia prawdziwe człowieczeństwo 
oraz nadaje naszemu istnieniu sens i wartość.

Kim jest Ten, w którego wierzę – Bóg? Zgodnie 
ze Słowem Bożym musimy sięgnąć do Starego 
Testamentu i poznać, kim był Bóg dla Izraelitów. 
Poznali Go jako Jahwe, „Ja Jestem”. On kierował 
historią narodu wybranego, który całkowicie powierzył 
się Jahwe i uwierzył, że Bóg jest potężną rzeczywi-
stością. Prorocy odkryli i wyznali, że inne narody też 
są Jego własnością. Nowe doświadczenia przeżywane 
przez Izraelitów doprowadziły do zaufania Jahwe, 
do wiary.

Na świat przychodzi Jezus, który nazywa Boga 
swoim Ojcem, „Abba”. Doświadcza siebie, jako Jego 
Syna. Pełnił z wielkim oddaniem wolę Ojca, tak że 
ludzie czuli się umocnieni i pocieszeni. Dzięki Jezu-
sowi i Jego działaniu zaczynali wierzyć w Boga. 

Czy doświadczenia Abrahama, Mojżesza, Izraelitów, 
proroków, a także Jezusa, są również moimi doświa-
dczeniami? Czy z uwagą czytam Pismo Święte i poznaję 
lęki, nadzieje i radości przeżywane przez ówczesnych 
ludzi? Czy zdają sobie sprawę z mocy dobroci, której 
powierzali się wszyscy od Adama aż do Jezusa? Czy 
zdarzyło się w moim życiu doznanie niezapomnia-
nego przeżycia, które obudziło we mnie zaufanie 
do Boga? W tego rodzaju doświadczeniach rozpo-
znaję Go po działaniu. Przekonując się, że nie ma na 
świecie takiej mocy, która byłaby w stanie dokonać 
tego, co On sprawia. Dlatego mogę zaufać, uwierzyć 
w Niego. Wierzę z tymi wszystkimi, którzy uwierzyli 
Mu od początku istnienia ludzkości.

WIERZĘ… WE WSZECHMOGĄCEGO, 
STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI

opr. Adam Żak

„Wierzymy, że Bóg stworzył świat według swojej 
mądrości. Świat nie powstał w wyniku jakiejś koniecz-
ności, ślepego przeznaczenia czy przypadku” (KKK 295).

Dlaczego wyznajemy wiarę w Bożą wszechmoc? 
Doświadczenie Boga żyjących przed nami, budziło 
ich zdziwienie. Dlatego czuli potrzebę opowiadania 
o tym. Po spotkaniu ze Zmartwychwstałym musieli 
o tym mówić. Izraelici  wiedzieli, w jaki sposób Bóg 
wybawił naród z niewoli egipskiej. W drodze do 
ziemi obiecanej opiekował się nimi dokonując 
rzeczy niepojętych dla nich. Jahwe mógł zdziałać 
wszystko, był „wszechmocny”. Wierzę w Boga, Ojca 
wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co 
przez to rozumiemy? Stworzyć znaczy powołać 
coś do istnienia, czego wcześniej nie było. 

Skąd zatem początek wszystkiego? Z „prawybuchu”? 
„Nic”  wybuchnąć nie może. Skąd pochodzi to „coś”, 
co wybuchło? Musi więc istnieć jakaś rzeczywistość, 
która użycza wszystkim istnienia. Sobie też. Tę jedyną 
i wieczną rzeczywistość nazywamy Bogiem. Wszystko 
zatem pochodzi od Boga, a nie jest czystym przy-
padkiem. Stwarzając niebo i ziemię, Bóg kierował 
się jedynie miłością. Chrystus pośredniczył w tym 
dziele. „Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone” (Kol 1, 16). „Jam jest Alfa i Omega, mówi 
Pan Bóg, który jest, który był, który przychodzi, 
Wszechmogący” (Ap 1, 8). I my wierzymy i wyznajemy, 
że Bóg jest wszechmogący i jest Stworzycielem 
nieba i ziemi.

opr. Adam Żak

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

DLA DOROSŁYCH - O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY - O GODZ. 1900 
/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/

DLA DZIECI - O GODZ. 1645

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 15 MARCA



Moja Parafia | 3

PODZIĘKOWANIE – ŚWIADECTWO 
BENEDYKTA XVI PO REKOLEKCJACH

Tegoroczne rekolekcje wielko-
postne w Watykanie prowadził 
Kardynał Gianfranco Ravasi. Po 
zakończeniu rekolekcji ówczesny 
papież Benedykt XVI podziękował 
Rekolekcjoniście oraz swoim współ-
pracownikom z Kurii Rzymskiej. Oto 
słowa Benedykta XVI: 

„Na zakończenie tego tak bardzo 
duchowo intensywnego tygodnia 
pozostaje tylko jedno słowo: 
dziękuję! Dziękuję wam za tę za-
słuchaną wspólnotę modlitewną, 
która mi towarzyszyła w tym tygo-
dniu. Dziękuję, przede wszystkim 
Tobie, Eminencjo, za te tak piękne 
„przechadzki” po wszechświecie 
wiary, po wszechświecie psalmów. 
Byliśmy zafascynowani bogac-
twem, głębokością, pięknem tego 
wszechświata wiary i jesteśmy 
wdzięczni, gdyż Słowo Boże prze-
mawiało do nas na nowy sposób, 
z nową mocą.

Tematem przewodnim tych 
rozważań była „Sztuka wiary, sztu-
ka modlitwy”. Przyszło mi na myśl, 
że teologowie średniowieczni 
przetłumaczyli słowo „Logos” nie 
tylko jako „Verbum”, ale także jako 
„ars”: „verbum” i „ars” można nawza-
jem zamieniać. Tylko przez te 

obydwa słowa, zdaniem teologów 
średniowiecznych, ujawnia się całe 
znaczenie słowa „Logos”. „Logos” 
jest nie tylko rozumem matema-
tycznym: „Logos” ma serce, „Logos” 
jest także miłością. Prawda jest 
piękna, a prawda i piękno łączą 
się ze sobą: piękno jest pieczęcią 
prawdy.

A mimo to, wychodząc od 
Psalmów i naszego codziennego 
doświadczenia zdecydowanie 
podkreśliłeś, Eminencjo, że słowu 
„bardzo dobre” szóstego dnia 
– wyrażonemu przez Stwórcę 
nieustannie zaprzecza zło tego 
świata, cierpienie, zepsucie. Tak 
jakby zło usiłowało nieustannie 
zanieczyścić stworzenie, aby 
przeciwstawić się Bogu i sprawić, 
żeby nie można było rozpoznać 
Jego prawdy i piękna. W świecie 
tak bardzo naznaczonym również 
złem „Logos”, odwieczne piękno 
i odwieczna „ars”, musi się jawić 
jako „caput cruentatum” - wcielony 
Syn, „Logos” wcielony i zwień-
czony koroną cierniową. A mimo 
to właśnie jest tak: w tej cierpiącej 
postaci Syna Bożego zaczynamy 
dostrzegać najgłębsze piękno 
naszego Stwórcy i Odkupiciela; 
możemy, w ciszy „nocy ciemnej” 

mimo wszystko słuchać Słowa. 
Wiara zaś jest niczym innym, jak w 
ciemności świata dotykaniem 
Bożej ręki i w ten sposób, w ciszy słu-
chaniem Słowa, widzeniem miłości.

Eminencjo, dziękuję za wszystko, 
a my nadal wychodźmy na kolejne 
„przechadzki” po tym tajemni-
czym wszechświecie wiary, abyśmy 
byli coraz bardziej zdolni do mo-
dlitwy, głoszenia, świadczenia 
prawdy, która jest piękna, która 
jest miłością.

Na końcu, drodzy przyjaciele, 
chciałbym podziękować wam 
wszystkim, i to nie tylko za ten 
tydzień, ale za minione osiem lat, 
w ciągu których nieśliście wraz ze 
mną, z wielką kompetencją, miłością, 
wiarą, ciężar posługi Piotrowej. 
Trwa we mnie ta wdzięczność i 
choć teraz kończy się zewnętrzna 
widzialna komunia - jak powie-
dział kard. Ravasi - to pozostaje 
bliskość duchowa, pozostaje 
głęboka jedność w modlitwie. W 
tej pewności idziemy naprzód, 
pewni zwycięstwa Boga, pewni 
prawdy piękna i miłości. Dziękuję 
wam wszystkim.”

opr

„Tylko nieliczni starają się nieustannie naśladować Jezusa Chrystusa. Pośród tych nielicznych 
muszą być wszyscy księża i bracia naszego Stowarzyszenia, którzy żyją i którzy żyć będą.” 

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

POLSCY KSIĘŻA NAJLEPSI W EUROPIE
Reprezentacja polskich księży zdobyła mistrzostwo 

Europy w halowej piłce nożnej. Mistrzostwa w tym 
roku odbyły się w lutym w Słowenii. W finale Polacy
pokonali Bośnię i Hercegowinę aż 4:0. 

W reprezentacji zagrał m.in. ks. Dariusz Gałek, który 
pracuje w naszym dekanacie – w parafii Matki Odkupi-
ciela na osiedlu Południe. Ks. Dariusz w ostatni wtorek 
służył  posługą w konfesjonale podczas naszych para-
fialnych rekolekcji.

Ks. Dariusz został ogłoszony najlepszym bramkarzem 
Mistrzostw Europy. Wpuścił zaledwie jednego gola.

W turnieju zagrało 13 reprezentacji. Do tej pory 
Mistrzostwa odbyły się 7 razy i na wszystkich Polacy 
stawali na podium. Na koncie mamy już cztery złote 
medale, dwa srebrne i jeden brązowy.

Trenerem polskiej reprezentacji księży jest kielczanin 
Marek Parzyszek, były piłkarz Korony Kielce.

opr
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.

2. Również dzisiaj, o godz. 1530, zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci, które w tym roku przyjmą 
I Komunię świętą i ich rodziców.

3. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”. 

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, dziś o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego Nabożeństwa 
przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego. Na zakończenie Gorzkich żali - Nowenna do 
św. Józefa, która ma nas przygotować do odpustu parafialnego.

5. Nowenna do św. Józefa będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 1745, w piątek - po Mszy świętej 
wieczornej, natomiast w przyszłą niedzielę - po Gorzkich żalach.

6. W środę, 13 marca, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i samotnych. Od godziny 830 
różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta i Nabożeństwo.

7. W piątek Droga krzyżowa:
•  dla dorosłych – o godz. 730 i 1730,
•  dla młodzieży – o godz. 1900 w Kaplicy Świętej Rodziny,
•  dla dzieci – o godz. 1645.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się 
do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

9. W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy świętej, przed kościołem, będzie prowadzona zbiórka do puszek 
dla dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka. 

10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na wyjazd do Ołtarzewa na Misterium
Męki Pańskiej, w sobotę 23 marca. Zapisy w zakrystii i kancelarii. Koszt 30 zł.  

11.  Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa organizuje dwudniową pielgrzymkę do 
Sokółki, Świętej Wody i Białegostoku. Pielgrzymka rozpocznie się w piątek, 12 kwietnia. Zapisy 
przyjmowane są pod numerami telefonów podanymi na tablicach ogłoszeń.

ZAPROSZENIE Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”
zaprasza na wyjazd do Ołtarzewa 

w dniu 23 marca (sobota)
na Misterium Męki Pańskiej 

wystawiane przez alumnów WSD w Ołtarzewie.

Program:
godz. 1300  – wyjazd 

godz. 1500 – Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim
godz. 1630 – Misterium Męki Pańskiej
ok. godz. 2000 – powrót do Radomia

Koszt - 30 zł
Zapisy w zakrystii i kancelarii.

PROŚBA O WSPARCIE
W przyszłą niedzielę (17 marca) odbędzie się zbiórka do puszek przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. 
Niech Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy zechcą wesprzeć będących w potrzebie.


