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„Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, 
a wszystko inne będzie wam dodane.”

V III  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A :  Mt  6 ,  2 4  -  3 4

Istotą nauczania Jezusa jest zwrócenie się całym sercem do Boga. Jest to warunek 
wejścia do królestwa, w którym wierni cieszą się przebaczeniem Boga. Kiedy ludzie 
zaufają Bogu i przestaną się troszczyć o cokolwiek prócz wypełnienia Jego zadań, 
wówczas On da im wszystko, czego potrzebują. „Nie martwcie się o swoje życie 
- o to, co będziecie jeść i pić”. „Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie.” Nie otrzymamy tego wszystkiego za darmo. Zdobywać to musimy 
w pocie czoła, ale gromadzenie i stawianie na pierwszym miejscu rzeczy materialnych, 
jako najważniejszych w życiu, jest błędem. „Szukajcie najpierw królestwa Bożego.” 
Nie rzeczywistość materialna nam zagraża, lecz zbytnie skoncentrowanie się na niej. 
„Ojcze nasz... przyjdź królestwo Twoje” - modlimy się każdego dnia, chcemy tego 

królestwa i „jego sprawiedliwości.” Zastanowię się: czy naprawdę chcę tego królestwa? Jaką wybieram drogę 
i komu służę? Bogu czy Mamonie? Czy nie ulegam pokusie zachłanności, konsumpcji i egoizmu?

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 990
2/03/2014

GORZKIE ŻALE 
Z KAZANIEM PASYJNYM

W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, 
w którym człowiek stopniowo

uczy się swojego człowieczeństwa, 
rozpoznaje swoje możliwości, 

poniekąd tworzy projekt życia, 
który będzie realizował 

w wieku dojrzałym, 
to i starość nie jest pozbawiona 
szczególnej wartości, ponieważ 

- jak zauważa św. Hieronim - 
łagodząc namiętności 

„pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami.”” 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Nikogo nie wolno przymuszać 

do przyjęcia wiary 

wbrew jego woli.”
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Z s. Anną Samuelą, zmartwychwstanką, 
opiekunką Scholki dziecięcej rozmawia Ola Faryna.

Skąd pochodzi słowo „scholka”?

Najprościej mówiąc słowo „scholka”, oznaczające 
przykościelny chórek dziecięcy pochodzi od „schola”. 
Nazwa ta wywodzi się od założonej przez papieża 
św. Grzegorza Wielkiego szkoły śpiewaków (schola 
cantorum), służącej nauce wykonania chorału grego-
riańskiego. Obecnie scholą nazywa się zespól wokalny 
tworzony przez osoby związane z parafią, którego 
zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu 
śpiewu podczas liturgii. 

Jak długo prowadzi Siostra naszą parafialną scholkę?

Z naszą parafialną Scholką dziecięcą związana jestem 
od mojego przybycia do Radomia, czyli od 2005 roku. 
Nie od razu jednak byłam odpowiedzialna za prowa-
dzenie jej. Taką funkcję pełnił wówczas ks. Sylwester 
Fiećko SAC, a ja towarzyszyłam księdzu grając na 
gitarze. Dwa lata później, gdy ks. Sylwester opuścił 
naszą parafię przejęłam kierowanie Scholką. Od tamtej 
pory wiele dziewczynek „przewinęło się” przez Scholę. 
Tak sobie myślę, że gdyby je wszystkie zgromadzić 
razem, to byłaby to imponująca grupa.

Ile obecnie śpiewa w niej dziewczynek?

Obecnie do Scholki należy około 35 dziewczynek. 
Używam określenia „około”, ponieważ ta liczba wciąż 
się zmienia. Niektóre dziewczynki odchodzą, inne 
dochodzą. Jest jednak duża grupa bardzo wiernych 
i odpowiedzialnych scholanek, co mnie cieszy. 

Co bierze Siostra pod uwagę przyjmując do Scholi 
dziewczynki?

W przyjmowaniu dziewczynek do Scholki nie było 
dotychczas specjalnych kwalifikacji uwzględniających 
zdolności muzyczne. Na pewno ważne jest dla mnie, 

by scholanki uczęszczały systematycznie na próby 
śpiewu. Uważam, że ważne jest, by chcieć śpiewać 
na chwałę Panu Bogu i starać się odpowiedzialnie 
to traktować. Mam świadomość, że nie wszystkie 
dziewczynki mają wysokie zdolności głosowe, ale jeśli 
śpiewają całym sercem, to Panu Bogu jest to bardzo 
miłe. Ćwicząc na próbach też dochodzą do dużych 
umiejętności, a śpiewając w dużej grupie osób, wśród 
których są piękne głosy, wszystko się jakoś wyrównuje. 
Na pewno jednak w Scholi potrzebne są dobre głosy, 
które nadadzą ton całości. 

Czy to ciężka praca uczyć śpiewu?

Jak się coś lubi robić, to nie jest to ciężarem, nawet jeśli 
czuje się niekiedy zmęczenie. Czasami dużo mnie 
kosztuje, by pogodzić wszystkie obowiązki i ważne 
sprawy i jeszcze przeznaczyć jakiś czas dla Scholi, ale 
samo bycie z dziewczynkami i śpiewanie nie jest dla 
mnie ciężarem. Ostatnio jednak coraz częściej myślę, 
że dobrze byłoby, gdyby ktoś mnie wspierał, gdy 
chodzi o grę na instrumencie, ponieważ w Scholi jest 
dużo dziewczynek i przydałoby się jakieś wzmocnienie. 
Efekt artystyczny mógłby na tym wiele zyskać, bo 
wśród scholanek są bardzo zdolne dziewczynki. 
Na razie jednak jest tak, jak jest. 

Jak długo Siostra gra na instrumencie?

Na gitarze zaczęłam się uczyć grać już będąc po szkole 
średniej. Należałam wtedy do scholi młodzieżowej
w mojej rodzinnej parafii i byłam też wtedy katechetką 
jeszcze jako świecka osoba. Ksiądz, który prowadził 
scholę przekonywał mnie, że powinnam się nauczyć 
grać na gitarze, bo to mi się przyda. Udzielał mi pierwszych 
wskazówek, bo trudno to nazywać lekcjami gry na 
instrumencie. Później uczyłam się sama z większym 
lub mniejszym zapałem. Gdy zostałam siostrą zakonną, 
te umiejętności bardzo się przydały i bardziej rozwinęły. 

„PROSTOTA, SZCZEROŚĆ I CZYSTOŚĆ DZIECI - SĄ CUDOWNE”

dalszy ciąg na 3 stronie

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Dzisiejsze roztropne dziecko, 

to to, któremu wczoraj 
dodawaliśmy otuchy.”

PAPIEŻ HUMORU 
BŁ. JAN PAWEŁ II I ŚW. PAWEŁ

Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec 
zebranym na Mszy świętej tak spodobały się cytowane 

przez Papieża słowa św. Pawła, 
że przerwali mu i zaczęli bić brawo. 

Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, 
przerywając przygotowaną mowę, 

stwierdził: „Dziękuję w imieniu świętego Pawła.” 
opr.

„Panie Boże, 
dziękuję Ci, 

że mogę chodzić.”

MODLITWA 
DZIECKA
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DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 7 MARCA

DLA DOROSŁYCH:
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY:
 O GODZ. 1900

DLA DZIECI:
WG. PLANU REKOLEKCYJNEGO

Jakie ma Siostra plany względem Scholki?

Ja specjalnie nie planuję nic nadzwyczajnego. Chcia-
łabym na miarę naszych tzn. moich i dziewczynek 
możliwości jak najlepiej i jak najstaranniej przygoto-
wywać śpiewy na Msze święte i Nabożeństwa z udzia-
łem dzieci. Jednak same dziewczynki mają różne pro-
pozycje i pomysły, które - jeśli uznam za dobre i realne 
do wykonania - poważnie traktuję. To z inicjatywy 
dziewczynek mamy chociażby stroje liturgiczne. 
Oczywiście było to możliwe do zrealizowania dzięki 
otwartości Księdza Proboszcza i ofiarności osób, 
które nas wsparły finansowo, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczne.  Dziewczynki ze Scholi włączyły się w przy-
gotowanie śpiewów do przedstawienia jasełkowego. 
A może nam się zrodzą jeszcze jakieś pomysły?

Co najbardziej lubi Siostra w pracy z dziećmi?

Co najbardziej lubię w pracy z dziećmi??? Po prostu 
same dzieci. One są kochane. Ich prostota, szczerość, 
spontaniczność, czyste intencje - są cudowne. 
Porażająca jest ich otwartość i ufność. One się nie 
gniewają, przyjmują każdego takim jakim jest. Pan 
Jezus nie bez powodu mówił do dorosłych: ,,Jeżeli nie 
staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
Bożego”. Będąc z dziećmi, ja się wiele od nich uczę. 
Myślę, że same dzieci nawet nie zdają sobie sprawy 
z tego, jakim są skarbem.

Dziękuję za rozmowę.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA DZIECI

Środa Popielcowa, 5 marca

Nauka rekolekcyjna i śpiew
godz. 1100 – klasy O, I, II, III
godz. 1200 – klasy IV, V, VI

Msza święta z obrzędem 
posypania głów popiołem
godz. 1630 – wszystkie klasy

Rekolekcje prowadzi ks. Mariusz Wierzba SAC

Czwartek, 6 marca

Nauka rekolekcyjna, 
śpiew i spowiedź święta
godz. 900 – klasy O, I, II, III
godz. 1030 – klasy IV, V, VI

Msza święta z nauką
godz. 1630 – wszystkie klasy

Piątek, 7 marca

Droga krzyżowa
godz. 900 – klasy O, I, II, III  
godz. 1030 – klasy IV, V, VI 

Msza święta 
na zakończenie rekolekcji
godz. 1630 – wszystkie klasy

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA

N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 
K R Ó LO W E J  A P O S T O ŁÓ W : 

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea” 

zaprasza na kurs dla małżeństw, 
które chcą doświadczyć na nowo jedności, 

w terminie 28 - 30 marca, 
organizowany w naszej parafii. 

Więcej informacji 
na stronie internetowej radom.galilea.pl.
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DRODZY CZY TELNICY,  DRODZY PARAFIANIE!
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

2 marca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Radosław, Helena
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49, 14-15
PSALM 62, 2-3.6-7.8-9ab
1 Kor 4, 1-5
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

3 marca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maryna, Tycjan
LITURGIA SŁOWA:  1 P 1, 3-9
PSALM 111, 1-2.5-6.9 i 10c
EWANGELIA: Mk 10, 17-27

4 marca 2014r. – WTOREK
Św. Kazimierza, Królewicza
Imieniny: Kazimierz, Eugeniusz, Łucja
LITURGIA SŁOWA: 
Syr 51, 13-20
PSALM 16, 1-2a i 5.7-8.11
Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 15, 9-17

5 marca 2014r. – ŚRODA
ŚRODA POPIELCOWA
Imieniny: Adrian, Oliwia
LITURGIA SŁOWA: 
Jl 2, 12-18
PSALM: 51, 3-4.5-6a.12-13.14 i 17
2 Kor 5, 20 – 6, 3
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

6 marca 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiktor, Róża
LITURGIA SŁOWA:  Pwt 30, 15-20
PSALM 1,1-2.3.4 i 6
EWANGELIA: Łk 9, 22-25

7 marca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Paweł, Tomasz
LITURGIA SŁOWA: Iz 58, 1-9
PSALM 51, 3-4.5-6.18-19
EWANGELIA: Mt 9, 14-15

8 marca 2014r. – SOBOTA
Św.Jana Bożego - patrona służby zdrowia
Imieniny: Stefan, Beata, Wincenty
LITURGIA SŁOWA: Iz 58, 9b-14
PSALM 86, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Łk 5, 27-32

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczyna 
dk. Karol Burban SAC. Witamy go serdecznie i życzymy obfitych darów 
Ducha Świętego.

2. Dziś o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a na godz 1700 zapraszamy 
na Nabożeństwo.

3. We wtorek, 4 marca, przypada Uroczystość św. Kazimierza - Patrona 
naszej diecezji. 

4. W środę, 5 marca, rozpoczynamy Wielki Post - czas nawrócenia, pokuty 
i powrotu do Boga. Msze święte w Środę Popielcową będą odprawiane 
o godz. 630, 800, 930, 1630 (z udziałem dzieci), 1800 i 1900. Przypominamy, 
że tego dnia obowiązuje post ścisły. Taca zbierana tego dnia 
jest przeznaczona dla ubogich.

5. W Środę Popielcową rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje 
wielkopostne dla dzieci. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, 
nauczycieli i opiekunów, aby dopilnować, by w tym świętym czasie 
nie zabrakło Waszych dzieci w kościele. Plan Rekolekcji jest umieszczony 
w szkołach, gablotach i w Gazetce parafialnej.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. 

 W I czwartek Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, jak również za rodziny osób powołanych, 
zostanie odprawione o godz. 1730. Po Nabożeństwie, Msza święta 
w tych samych intencjach. 

 W I piątek, 7 marca, spowiedź dla dorosłych i młodzieży, podczas 
porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Mszę 
świętą rekolekcyjną na godz. 1630. Spowiedź dla dzieci będzie w czwartek 
- według planu rekolekcyjnego. Do chorych udajemy się po porannych 
Mszach świętych. Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
rozpocznie się po Mszy świętej, o godz. 800, a zakończy Mszą świętą 
o godz. 1800. Po Mszy świętej wieczornej, w kaplicy Świętej Rodziny 
będzie miała miejsce konferencja pt. „Noc św. Piotra, a Serce Zbawiciela.” 

7. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1730; dla młodzieży 
- o godz. 1900 (z racji I piątku - w kościele); dla dzieci - według planu 
rekolekcyjnego.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 rozpocznie się w kancelarii parafialnej 
kurs przedmałżeński. Zainteresowanych zapraszamy.

9. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godz. 1700.


