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„Przyszedłem na ten świat, aby sądzić: 
Ci, którzy nie widzą, odzyskują wzrok, 

ci zaś, którzy widzą staną się ślepcami.”

I V N IEDZIEL A W IELK IEG O POST U

E WA N G E L I A :  J  9 ,  1 - 4 1

„Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego 
od urodzenia.” Wtedy i dziś niektórzy uważają, że choroba, 
ból, są skutkiem grzechu. Uczniowie pytają Jezusa: 
„Kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy?”. „Ani on nie 
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim 
objawiły sprawy Boże.” Jak odczytuję cierpienie, chorobę, 
trudności, porażki, które mnie spotykają? Czy uważam 
je jako karę Bożą za grzechy? „Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego.” Niewidomy posłużył, „aby się na nim objawiły 
sprawy Boże”, tzn. to, czego człowiek nie może pojąć. 
W tym uzdrowieniu niewidomego nie wszyscy dostrzegają 
działalność Boga. Jedni twierdzili: „Tak, to jest on.” 
Inni przeczyli: „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny.” 
Niewidomy widzi, widzący „stają się ślepcami.” Ten 
ewangeliczny opis utwierdza nas, że działanie Boga 

w świecie jest dla nas niepojęte. Zło, które nas spotyka, jest konsekwencją błędnych działań ludzi, a nie Bożą karą. 
Ból, trudności mogą stać się dla nas łaską, gdyż w nich Bóg objawia swą miłość i chwałę. „Któryś za nas cierpiał rany.”

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 994
30/03/2014

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara jest bezinteresownym darem Boga.”

DROGA KRZYŻOWA
W PIĄTEK, 4 KWIETNIA

DLA DOROSŁYCH
O GODZ. 730 i 1730

DLA MŁODZIEŻY 
O GODZ. 1900

DLA DZIECI
O GODZ. 1645

BŁ. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„W służbie Ewangelii 
wiek nie ma znaczenia.”
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W ostatnią środę papież Franciszek wezwał nas wszystkich 
do modlitwy za szafarzy świętych sakramentów, za 
kapłanów. W modlitwie mamy pamiętać szczególnie 
o tych kapłanach, którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy 
muszą odzyskać wartość i świeżość swojego powołania.

Papież Franciszek zwrócił uwagę, że każdy kapłan 
ma przede wszystkim: 1. przewodniczyć wspólnocie 
Kościoła, 2. okazywać żarliwą miłość do Kościoła oraz 
3. nieustannie nawracać się i wytrwale powierzać się 
Bożemu miłosierdziu.

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: episkopatu, 
prezbiteratu i diakonatu. Dlatego mówimy o osobach 
duchownych: księża biskupi, kapłani – prezbiterzy 
i diakoni. 

Papież Franciszek przypomniał, że duchowni kontynuują 
w czasie obecność i działanie jedynego prawdziwego 
Pasterza – Jezusa Chrystusa.

Franciszek mówiąc o tym, że kapłan ma przewodniczyć 
wspólnocie Kościoła, przypomniał, że ma to być 
przede wszystkim postawa służby. 

„Na mocy święceń szafarz poświęca całego siebie 
swojej wspólnocie i kocha ją z całego serca: jest ona 
jego rodziną. Nie oznacza to jednak, by popadać 
w pokusę uważania jej za swoją własność, za coś 
co posiada on osobiście! Zawsze Pan jest jedynym 
prawdziwym Oblubieńcem, a Kościół należy do Niego 
i jest z Nim jedno.” - wyjaśniał Franciszek. 

Każdy, kto przyjął święcenia ma stale podtrzymywać 
charyzmat, który jest w nim. „Jeśli posługa nie jest 
podtrzymywana modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego, 
codziennym sprawowaniem Eucharystii oraz starannym 
i stałym przystępowaniem do sakramentu pokuty, to 
nieuchronnie traci się w końcu z oczu autentyczne 
znaczenie swojej posługi i radość, która pochodzi 
z głębokiej komunii z Panem Jezusem” - przestrzegł 
Franciszek. „Wyświęcony szafarz naprawdę wie, że 
potrzebuje nieustannego nawrócenia i wytrwałego 
powierzania się Bożemu miłosierdziu. To zawierzenie 
siebie jest jego siłą, a także istotnym przykładem, który 
może dać braciom swojej wspólnoty.”

Druga połowa Wielkiego Postu, to bardzo intensywny 
czas dla księży. Pamiętajmy o nich w naszej codziennej 
modlitwie, by: 1. pięknie prowadzili nas ku Bogu, 
2. z gorąca miłością się troszczyli o wszystkich naszych 
Parafian, i 3. codziennie się nawracali. opr

TRZY WAŻNE SPRAWY 
DLA KSIĘDZA

Nasza starsza córka dokuczała młodszej zabierając jej 
zabawkę albo dominując zabawę. Oczywiście wtedy 
na nią krzyczeliśmy lub kazaliśmy ustąpić albo dawa-
liśmy jej jakąś karę. 

Problem zaczął stopniowo ustępować, gdy zaczęliśmy 
zwracać uwagę na te momenty, gdy dzieci ładnie się 
bawią i chwaliliśmy je, że tak pięknie potrafią się bawić, 
i że jesteśmy z nich dumni. Zauważyliśmy też, że o wiele 
bardziej na dzieci działa pochwała konkretnego 
zachowania, np. że tak ładnie dzisiaj posprzątały 
książki na środkowej półce albo ułożyły równo sztućce 
do posiłku, niż jakieś ogólne stwierdzenie, że dziś 
np. ogarnęły pokój albo były grzeczne.

Przed nami bardzo trudne zadanie - ciągłego odnaj-

dywania tych momentów u dzieci i w nas – małżonkach, 
które są pozytywne i dobre oraz nagradzania ich naszą 
uwagą i pochwałą. 

Przyjmiemy każdy rodzaj uwagi, ale uwaga pozytywna 
jest motywująca do dobrego działania.

W małżeństwie też to działa. Ludzie tak bardzo mają 
dość złej krytyki i braku uwagi, tak bardzo pragną ciepła 
i bycia docenionym, że gdy tej najdroższej osobie, 
zamiast powiedzieć: „No znowu tego nie zrobiłeś, 
do niczego się nie nadajesz”, chociaż raz zauważymy 
i odpowiednio docenimy dobre zachowanie – to będzie 
go więcej.  

Zmieniamy swoje podejście – zaczynamy koncen-
trować się na tych momentach, które byśmy chcieli, 
żeby się powtarzały jak najczęściej. A potem stały się 
nawykiem. Cud? Tak, cud.

CUD ZAUWAŻONEGO DOBRA

ktp

PAPIEŻ HUMORU
BŁ. JAN PAWEŁ II – MISTRZ OLIMPIJSKI

opr.

Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić się z tym, że Papież 
zaraz po wyborze, stwierdził, że nie chce korzystać z lektyki 
papieskiej, zwanej „sedia gestatoria.” „Bez „sedia gestatoria” 
Ojciec Święty nie będzie widziany, może więc jakiś podest?” 
- nie dawali za wygraną „watykańczycy”. „Na podest nie wejdę,

 nie jestem mistrzem olimpijskim!” - oznajmił stanowczo 
Jan Paweł II. 

MODLITWA DZIECKA

„Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem Twoim przeciwnikiem.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH

„Dzisiejszy człowiek, 
który żyje miłością i pięknem, 

to dziecko, które wczoraj żyło radością.”
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Miłość nie unosi się gniewem...

Jaki obraz ojca nosisz w sobie?

Gniewny, daleki, nieznoszący sprzeciwu. Pan i władca, 
bez jakichkolwiek oznak uczucia. Czasem wykorzy-
stujący swoją wyższość i siłę, dla pokazania kto rządzi. 
Może cię nawet i kochał, jak Andrzej Winkler z filmu 
„Pręgi”. Na swój sposób chciał dobrze, jednak 
nie odczuwałeś nigdy, żeby… miał serce.

A może nosisz w sobie obraz ojca, który „niszczy” twoją 
karierę? Przecież trzeba się nim na starość opiekować. 
Ironia losu, bo nie pamiętasz, żebyś ty kiedykolwiek 
doświadczył jego opieki. I czujesz, jak wzbiera złość 
i gniew. Masz przecież tak wiele swoich własnych 
spraw, a tu jeszcze przykry obowiązek. Paweł z „Mojego 
roweru”…

Może w ogóle nie widzisz twarzy ojca. Nie pamiętasz 
jego głosu. Zawsze stał z boku albo poświęcał czas 
jedynie pracy, która była przykrywką dla ucieczki 

od „domowego kołowrotka”.

Jaki obraz ojca w sobie nosisz?
….

To nieprawda, że nie ma dziś wspaniałych ojców. Jest 
ich wielu. Jeśli masz wspomnienia, w których tata brał cię 
na wycieczki w góry albo klepał po ramieniu, mówiąc: 
„dobrze, synu, właśnie tak postępuje prawdziwy,
dzielny mężczyzna”, proszę - mów o tym innym ludziom! 
Bardzo potrzeba świadectwa o dobrym ojcostwie. 
A jeżeli nie doświadczyłeś miłości własnego ojca, 
mimo wszystko wskazuj na pozytywne przykłady. 
W mediach wciąż przecież słyszy się o przemocy albo 
wykorzystywaniu. I tak łatwo uwierzyć w upadek relacji. 

Spróbuj dołożyć swoją część do ocalenia dobrego obrazu, 
a staniesz się prorokiem Najlepszego Ojca, głoszącym 
że On nie jest Wielkim Nieobecnym, ale podtrzymuje 
swą mocną ręką i mówi jak w Księdze Izajasza: Nie lękaj 
się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; 
tyś moim! Drogi jesteś w moich oczach!

Zagraj wraz z Bogiem arię życia. ms

Niesamowicie pasjonującą sprawą w naszym świętym 
Kościele jest przygotowywanie do przyjęcia sakramentu 
chrztu osoby dorosłej.

A sam początkowy dialog obrzędu chrztu świętego 
osoby dorosłej powala wątpiących:

- O co prosisz Kościół Boży?
- O wiarę.
- Co ci daje wiara?
- Życie wieczne.

Sześć lat temu zapytałem dwudziestoparoletniego 
chłopaka, który kilka dni wcześniej poprosił o chrzest, 
jakie ma wyobrażenie Boga, kim dla niego jest Bóg?

Spojrzał w górę i jakby chcąc swoim oczami zagarnąć 
w jedną jakby garść całą przestrzeń mojego pallotyń-

skiego mieszkanka powiedział: Bóg jest Duchem!

Lubimy słowo ‚DUCH’?

Kiepsko, jeśli teraz nasze myśli biegną ku „Wakacjom 
z duchami” lub wspomnieniom, gdy spaliśmy sami 
w wielkim domu, a - z nie do końca wyjaśnionych przyczyn 
- jakoby skrzypiała w nim podłoga lub drzwi.

Tak. Człowiek jest istotą duchową. Po śmierci ciała – żyje.

Ale przestrzeń naszych mieszkań, przestrzeń naszego 
życia, przestrzeń naszych pragnień i emocji chce wypełniać 
Duch Święty. BÓG DUCH ŚWIĘTY.

On ożywia, rozpala, nadaje sens.

Bóg Ojciec stworzył wszystko przed wiekami. Bóg Jezus 
Chrystus – chodził po ziemi  ok. 2014 lat temu. A teraz 
jest era, czas Ducha Świętego. Potężne jest Jego działanie. 
W Twoim życiu też? xp

ACKER BILK - ARIA 

ERA DUCHA

godz. 900  - konferencja ks. Marka Tomulczuka SAC, 
diecezjalnego duszpasterza Wspólnot dla Intronizacji NSPJ 
- „Bł. Jan Paweł II - czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa”

godz. 1000  - spotkanie z Założycielką Wspólnot - p. Ewą 
Nosiadek; konferencja „Służebnica Boża Rozalia Celak 
– apostołka Intronizacji NSPJ”
godz. 1100  - Msza święta
godz. 1200  - Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 1300  - Czas na posiłek 
godz. 1400  - „Budowanie Wspólnot i przygotowanie 

do Intronizacji w parafii”
godz. 1500  - „Intronizacja NSPJ osobista, w rodzinie 

i społeczna”
godz. 1600  - spotkanie z kapłanami

P R O G R A M :ZAPROSZENIE
Dzień skupienia dla pragnących poznać

Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Króla królów i Pana panów

niedziela, 6 kwietnia 2014 roku
kaplica Świętej Rodziny

Zapisy grup i indywidualne 
pod nr telefonu:  

601 746 225 
lub   48 363 38 09 
lub   663 830 692
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DRODZY CZY TELNICY,  DRODZY PARAFIANIE!
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

30 marca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Dobromir, Amelia
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
PSALM 23, 1-2ab.2c-3.4.5.6
Ef 5, 8-14
EWANGELIA: J 9, 1-41

31 marca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Gwidon, Beniamin
LITURGIA SŁOWA:
Iz 65, 17-21
PSALM 30, 2 i 4.5-6.11-12a i 13b
EWANGELIA: J 4, 43-54

1 kwietnia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Grażyna, Zbigniew
LITURGIA SŁOWA:
Ez 47, 1-9. 12
PSALM 46, 2-3.5-6.8-9
EWANGELIA: J 5, 1-3a. 5-16

2 kwietnia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Franciszek, Maria
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 8-15
PSALM: 145, 8-9.13cd-14.17-18
EWANGELIA: J 5, 17-30

3 kwietnia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Jakub, Renata, Ryszard
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32, 7-14
PSALM 106, 19-20.21-22.23
EWANGELIA: J 5, 31-47

4 kwietnia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Izydor, Wacław
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 2, 1a. 12-22
PSALM 34, 17-18.19-20.21 i 23
EWANGELIA: J 7, 1-2. 10. 25-30

5 kwietnia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Irena, Julianna
LITURGIA SŁOWA:
Jr 11, 18-20
PSALM 7, 2-3.9bc-10.11-12
EWANGELIA: J 7, 40-53

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Kolejne spotkanie „kursu przedmałżeńskiego” dziś o godz. 1400.

2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś i w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o godz. 1700. Taca zbierana w czasie tego Nabożeństwa 
przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.

3. Jutro po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny modlitewne 
spotkanie Rady parafialnej.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek - Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, a także w intencji rodzin osób powołanych,
zostanie odprawione o godz. 1730. Po nim Msza święta w intencji powołań.

5. W I piątek - spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Drogę krzyżową 
z Komunią świętą o godz. 1645. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. 
Do chorych udamy się w piątek, 11 kwietnia, przed Niedzielą Palmową. 
Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 
W I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie 
Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej 
w kaplicy Świętej Rodziny konferencja dla czcicieli Serca Pana Jezusa. 

6. W I sobotę - Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1730.

7. W piątek Droga krzyżowa: 
• dla dorosłych – o godz. 730 i 1730 
• dla młodzieży – o godz. 1900 (z racji I piątku - w dużym kościele)
• dla dzieci – o godz. 1645. Po Drodze krzyżowej dla dzieci będzie udzielana 
   Komunia święta.

8. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza 
na dzień skupienia. Odbędzie się on w przyszłą niedzielę, 6 kwietnia. 
Plan dnia skupienia wywieszony jest w gablotach parafialnych 
i umieszczony w Gazetce parafialnej. Będą w nim uczestniczyć 
Wspólnoty z naszej diecezji wraz z krajową Moderatorką Wspólnot 
dla Intronizacji NSPJ - p. Ewą Nosiadek z Krakowa.

9. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza św. hospicyjna.

NUMER KRS HOSPICJUM 

KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

N U M E R   K R S  
CARITAS PALLOT YŃSKIE J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Cel  szczegółowy: 

CARITAS PALLOTYŃSKA


