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IV Niedziela Wielkiego Postu • ROK A
Ewangelia: J 9, 1−7

Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nało−
żył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź,
obmyj się w sadzawce Siloam” – co się tłumaczy:
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.

Świadkowie
Świadków cudu
z dzisiejszej Ewan−
gelii można podzielić
na trzy grupy.
Pierwsza grupa to ludzie obojętni na to co
się stało. Do tej grupy można zaliczyć ro−
dziców uzdrowionego, którzy ze strachu
przed Żydami, udają, że nic nie wiedzą i nic
nie widzieli: „Nie wiemy, jak to się stało,
że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu
otworzył oczy” (J 9, 21). Do tej grupy nale−
żą też sąsiedzi i mieszkańcy dzielnicy Jero−
zolimy, z której pochodził uzdrowiony.
Druga grupa to faryzeusze. Nie uznają
cudu Jezusa. Ci wielcy stróże Prawa
stawiają Jezusowi zarzut, że łamie Prawo
i uzdrawia w szabat. Ważniejsza było dla
nich litera prawa niż dobro. Zapomnieli o
tym, że Chrystus jest Panem szabatu.

Trzecia grupa to uczniowie Jezusa
i bohater dzisiejszej Ewangelii, czło−
wiek uzdrowiony. Wyznaje swoją wia−
rę i oddaje pokłon Jezusowi (J 9, 38).
Przyjacielu! Dziś jest wielu ludzi
bardzo podobnych w swym myśleniu
i działaniu do tych z pierwszej i drugiej
grupy. Jest wielu obojętnych, którzy
niby wierzą, ale kiedy przychodzi czas
dania świadectwa brakuje im tego, co
nazywamy silną wolą, czy odwagą
osobistą do przyznania się do Chrystusa.
Jest wielu zaciekłych wrogów Chrystus,
którzy wszelkimi sposobami walczyć
będą z Nim, Jego Kościołem,
Ewangelią, krzyżem, Jego ludem. A jaka
jest Twoja postawa? Jakim jesteś
świadkiem?
ks. Ireneusz

Zmiana ról
Faryzeusze mieli swoje prawa. Dzisiaj są to prawa ryn−
ku i konsumpcji. U chrześcijan, którzy chcą zachowy−
wać przykazanie niedzielnego uczestnictwa
we Mszy Świętej i świętować dzień
Pański, znajdują one tak samo mało
zrozumienia, jak faryzeusze mieli
mało wyrozumiałości dla uzdrowie−
nia niewidomego w szabat.

TYGODNIK
PARAFII
ŚW. JÓZEFA
W RADOMIU

Nr 215
14/03/99

Czy wiesz, że…
Balaam (hebr.: bileam) – syn Beora,
wróżbita, z polecenia Balaka, króla
Moabitów, miał rzucić przekleństwo na
Izraelitów w czasie ich wędrówki z Kanaan
do Moabu. Jahwe posługując się oślicą
spowodował, że Balaam pobłogosławił
Izraela (Lb 22−24). Proroctwo Balaama
o „wschodzącej gwieździe Jakuba i przy−
szłym berle Izraela” (Lb24,7) uznane zo−
stało za proroctwo mesjańskie.
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Rozmowa w doświadczeniu
zrodzona z odwagi.
W Dniu Imienin Księdzu Józefowi
Wólczyńskiemu życzymy dużo
błogosławieństwa
Bożego,
satysfakcji w pracy
duszpasterskiej i opieki
Królowej Apostołów.
Redakcja

MODLITEWNE
SOS
Módlmy się za Ojca Świętego,
aby dobry Bóg dał mu siłę do
wprowadzenia chrześcijan
w trzecie tysiąclecie.

TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
6. Jezus narodził się
z Ludu wybranego
jako
spełnienie
obietnicy
danej
Abrahamowi i wciąż na nowo przy−
pominanej przez proroków. Przema−
wiali oni w imieniu i w zastępstwie
Boga. Ekonomia bowiem Starego
Testamentu była istotnie nastawiona
na to, aby przygotować i zapowie−
dzieć nadejście Chrystusa Odkupicie−
la wszechświata oraz Jego Królestwa
mesjańskiego. Księgi Starego Przy−
mierza są natomiast stałymi świadka−
mi troskliwej Boskiej pedagogii.
W Chrystusie ta pedagogia osiąga
swój cel: nie ogranicza się On bowiem
do przemawiania
„w imieniu Boga”,
jak prorocy, ale to
sam Bóg przema−
wia w swoim od−
wiecznym Słowie,
które stało się cia−
łem. I tutaj dotyka−
my punktu istotne−
go, odróżniającego
chrześcijaństwo od
innych religii,
w których wyraża
się od samego początku poszukiwa−
nie Boga ze strony człowieka.
W chrześcijaństwie ten początek dało
Wcielenie Słowa. To już nie tylko
człowiek szuka Boga, ale Bóg sam
przychodzi, aby mówić o sobie do
człowieka i wskazać mu drogę, którą
może do Niego dojść. To właśnie
wyraża Prolog Ewangelii Św. Jana:
„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jed−
norodzony Bóg, który jest w łonie
Ojca, [o Nim] pouczył” (1, 18). Sło−
wo Wcielone, jest zatem spełnionym
spełnieniem tęsknoty obecnej we
wszystkich religiach ludzkości. To
spełnienie jest dziełem Boga samego
i przewyższa wszelkie oczekiwania
ludzkie. Jest tajemnicą łaski.
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W Chrystusie religia przestaje być
szukaniem Boga „niejako po omac−
ku” (Dz 17, 27), a staje się odpowie−
dzią wiary daną Bogu, który się obja−
wia: jest to odpowiedź, w której czło−
wiek mówi do Boga jako do Stwórcy
i Ojca; odpowiedź możliwa dzięki
temu jedynemu Człowiekowi, który
jest równocześnie Słowem współi−
stotnym Ojcu, a w którym Bóg mówi
do każdego człowieka i każdy czło−
wiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu.
Więcej jeszcze, w tym Człowieku od−
powiada Bogu całe stworzenie. Jezus
Chrystus jest nowym początkiem
wszystkiego. Wszystko w Nim odnaj−
duje siebie, zostaje przyjęte i oddane
Stwórcy, od które−
go wzięło swój po−
czątek. W ten spo−
sób Chrystus jest
spełnieniem pra−
gnień wszystkich
religii świata i dla−
tego jest ich jedyną
i ostateczną przy−
stanią. Jeżeli z jed−
nej strony w Chry−
stusie Bóg mówi
ludzkości o sobie,
to z drugiej strony, w tymże Chrystu−
sie, ludzkość cała oraz całe stworze−
nie mówi o sobie do Boga – więcej,
oddaje siebie Bogu. W ten sposób
wszystko wraca do swego początku.
Jezus Chrystus jest odnowieniem
wszystkiego (por. Ef 1, 10), a zatem
spełnieniem wszystkiego w Bogu:
spełnieniem, które jest chwałą Bożą.
Religia, która ma swój początek w Je−
zusie Chrystusie, jest religią chwały,
jest istnieniem w nowości życia ku
chwale majestatu Boga (por. Ef 1, 12).
Całe stworzenie w szczególności zaś
człowiek (vivens homo) jest epifanią
chwały Bożej, powołanym do pełni
życia w Bogu.
Jan Paweł II
c.d.n.

List o rekolekcjach
24 – 26 lutego to czas przeznaczony na
rekolekcje dla uczniów szkół średnich.
Tak jak to się dzieje każdego roku, tak
i w tym, maturzyści mogli pojechać na
trzydniowe rekolekcje do Częstochowy
lub po prostu spędzić je w swoich para−
fiach. Ja wybrałam tą drugą opcję, choć
nie zupełnie… Skorzystałam z zaprosze−
nia koleżanki i nauk słuchałam u „Św.
Józefa” na Młodzianowie. W rekolekcje
zaangażowana była oaza i właściwie to
ona była głównym organizatorem reko−
lekcji ewangelizacyjnych – bo takim mia−
nem były określane. Jeszcze nigdy nie
„bawiłam się” tak dobrze w kościele.
Zresztą w ogóle jeszcze nigdy nie „ba−
wiłam się” w kościele.
Na każdej nauce można było usłyszeć
kilka wspaniałych „świadectw” obecno−
ści Chrystusa w życiu człowieka. Takie
momenty skłaniały do refleksji: przecież
mi też często wydaje się, że Jezus mnie
opuścił, że mnie nie kocha: czemu ja nie
potrafię tego zrozumieć tak jak oni?;
może warto spróbować?
W czasie Mszy Świętej podczas „mo−
dlitwy wiernych” każdy uczestnik spo−
tkania mógł podejść do mikrofonu i „po−
prosić” w dowolnej intencji.
Jednym z głównych punktów dnia były
pantomimy, które nie tylko wszystkim się
podobały, ale wywołały też burzę okla−
sków!!!
Wspaniała atmosfera, jaką udało się
stworzyć, poruszyła każdego. Ludzie
naprawdę w pełni uczestniczyli w każ−
dym spotkaniu… Dowód tego dawali
swym zaangażowaniem: śpiewając, kla−
skając, a nawet tańcząc.
Myślę, że każdy kto miał możliwość
przeżywania tych rekolekcji bardzo wiele
z nich wyniósł. Zobaczył, że kościół to
nie tylko budynek, do którego przycho−
dzi się raz w tygodniu na „zwykłą” Mszę
Świętą, ale miejsce, gdzie o Chrystusie
można się uczyć śpiewem, tańcem, za−
bawą; że rekolekcje to nie tylko stojący
na ambonie ksiądz, ale ja sama, z wła−
snymi problemami, przeżyciami i pyta−
niami, na które mogę wreszcie znaleźć
odpowiedź. I w końcu, że Kościół i re−
kolekcje to Sam Bóg.
Anita

Uroczystość Świętego Józefa − Oblubieńca Maryi
Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co „Bóg przydał”. Imię to nadała najmłodsze−
mu swemu synowi Rachel, żona patriarchy Jakuba, by w ten sposób wyrazić radość
i wdzięczność Panu Bogu, że do synów 11 przydał jej jeszcze jednego syna. Św.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wobec prawa żydowskiego św. Józef był ma−
łżonkiem Maryi, ale faktycznie był tylko Jej ob−
lubieńcem. Żyli jak brat i siostra, i nie mieli dzie−
ci. Maryja miała jednego tylko Syna, Jezusa
Chrystusa, którego poczęła w swoim łonie cu−
downie za sprawą Ducha Świętego.
Jaki był zawód św. Józefa? Hebrajski wyraz
charasz oznacza rzemieślnika, wykonującego
pracę: w drewnie, w metalu, w kamieniu. Świę−
ty Józef wykonywał zatem narzędzia codzien−
nego użytku, konieczne również w gospodarce
rolnej; mógł być również cieślą. Po raz pierw−
szy Ewangelie wspominają o św. Józefie z oka−
zji jego zaślubin z Najświętszą Maryją. Wspo−
minany jest także z okazji: poczęcia Pana Jezu−
sa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza
Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowa−
nia Go w świątyni, pokłonu trzech mędrców,
ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy
publicznym nauczaniu Pana Jezusa jest jedynie o św. Józefie wzmianka. Według
podania św. Józef już wówczas nie żył. Miałby więc najpiękniejszą śmierć, bo na
ręku Jezusa i Maryi. Miałby także najuroczystszy pogrzeb, bo z Ich udziałem. Może
dlatego św. Józef jest uważany za szczególnego patrona dobrej śmierci.

Modlitwa do św. Józefa
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie, Józefie
św., że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomo−
cy błagający, bez pociechy pozostał. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Cie−
bie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej,
o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie. Amen.
1. O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł
Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł.
Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,
Tyś nam ustrzegł i zachował, ten miłości Bożej cud.
Ref.
Dla Niego żyć, z Tobą czcić, gdzie chwały swej On tai
blask. By wszystkim nam był Jezus sam, ach uproś
tę najdroższą z łask.
2. Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,
My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,
Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,
Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.
3. Niech z Ołtarza tajemnicy ponad całym światem już
Zakróluje Syn Dziewicy, Bóg Zbawiciel, Życie dusz!
W Sakramencie ukrytemu niech cześć odda cały świat,
Każde serce niech ku Niemu swej miłości niesie kwiat!

Krzyż
Krzyż w czasach Chrystusa – to znak hańby, a dla nas
przede wszystkim – zwycięstwo. Po to Jezus dźwigał Krzyż
osamotnienia, cierpienia, naszych grzechów, abyśmy my
zmartwychwstali razem z Nim do życia wiecznego.
Krzyż tak często odrzucamy jako znak wiary, jako cier−
pienie, choroba, nieudane życie.
Nie lękajmy się Krzyża, dziękujmy Bogu Ojcu, że dał
nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, dziękujmy Jezusowi
za Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przylgnijmy do Krzy−

Opiekun Jezusa i Maryi – święty Józef
O, święty Józefie!
Twa przepiękna postać
Jest taka niezwykła,
że, − by i niej pisać,
mówić, myśleć, śpiewać –
− By wszystko wyrazić –
− to zadanie piękne,
Tylko trochę trudne,
bez Bożej pomocy – nie sposób mu sprostać...
Dobry Święty Józef
cichy, skromny, miły
pracy swej poświęcał wszystkie niemal siły...
Żył prosto zwyczajnie, Boga kochał bardzo!
Współczuł biednym ludziom, widząc, że niektórzy
właśnie Bogiem – gardzą...
...Kiedy po raz pierwszy spotkał w wiosce – Miriam
(czyli Matkę Bożą)
tak młodą, promienną, radosna i świeżą
od razu pokochał Tę Dziewczyną hożą!
Były w Jego życiu i momenty trudne
Tak... Bo gdy, się dowiedział, że Miriam – brzemienna,
Cichy, dobry Józef – spotykał wejrzenia
kpiące i wzgardliwe...
I choć nie czuł winy, Jego czyste serce boleśnie zadrżało...
Pobiegł – ledwie żywy na rozległą łąkę, usłaną kwiatami,
Tam upadł na ziemię, zraszając ją łzami;
Myślał: „Szczęście moje złudne było,
nie skrzywdziłem Miriam Boże! Zmiłuj się nade mną
Boże! Ja Ci ufam! Tylko to tak boli...
Zmiłuj się nad nami! I nie pozwól, Boże,
by to moje szczęście nagle się skończyło.”
Sam nie wiedząc, kiedy – zapadł w sen głęboki,
I... wtedy to właśnie, zamiast (jak zamierzał)
uciec gdzieś daleko, uciec – w świat szeroki,
doznał ukojenia...
usłyszał – głos Boży:
„Nie bój się, Józefie, wróć do Miriam znów
Ty jesteś przeczysty ; nie lękaj się zatem
drwiny, kpiących słów.”
Dobry święty Józef żył w cieniu Maryi
I był ziemskim „ojcem” Jezusa Drogiego
Kochał Go ogromnie, Tego Największego.
Dobry święty Józef – wszystkich ojców wzorem
Jest dziś wielkim Świętym żył cicho, skromnie;
pracował z miłością
wiarą i... honorem. Jak go naśladować
Takiego – Świętego
Aby żyć w Wieczności
u Boga Drogiego?
Katarzyna Wilczyńska

ża, nie wstydźmy się pokłonić przed Nim. Bóg tak Wielki i
Potężny pragnie naszego szczęścia, daje nam to co najlep−
sze, a my odrzucamy Krzyż, gardzimy nim i chcemy tylko
lekkiego życia. Dźwigajmy nasze krzyże razem z Jezusem,
a będzie nam łatwiej, prośmy Go o pomoc, a będzie nam
lżej, zaufajmy Mu. Klęknijmy pod Krzyżem i zanurzmy
się w męce i krwi naszego Pana. Prośmy o obmycie Jego
Przenajdroższą Krwią naszej duszy i naszego ciała, pro−
śmy o umocnienie w wierze i o uświęcenie.
Maria Sowińska
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Taca z
Gorzkich Żali jest przeznaczona na urządzenie Grobu Pańskiego.
Gorzkie Żale dla dzieci w środę o godz. 16.30.
2. W piątek, 19 marca, przypada Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
NMP – patrona naszej parafii. Uroczysta suma odpustowa z udziałem księży
z dekanatu zostanie odprawiona w piątek o godz. 11.00. Druga uroczysta Msza
św. z kazaniem będzie o godz. 18.00.
3. Uroczystość Św. Józefa w naszym kościele poprzedza uroczyste wystawienie
Najświętszego Sakramentu, które przypada na dni od 17 do 19 marca.
W związku z tym w tych dniach, a więc: w środę i czwartek – w małym kościele
– będzie Msza św. z homilią o godz. 9.00 i 18.00. Po Mszy św. rannej będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 12.00 i od godz.
15.00 do Mszy św. wieczornej.
Na adorację przed południem zapraszamy mieszkańców domków jednorodzin−
nych i ludzi starszych, a na adorację popołudniową mieszkańców bloków.
4. W piątek Droga Krzyżowa:
− w dużym kościele:
10.30 – dla wszystkich (przed sumą odpustową)
16.30 – dla dzieci
17.30 – dla dorosłych
− w małym kościele:
19.00 – dla młodzieży
5. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary
na dalsze prace przy kościele i wokół kościoła.
6. Młodzież klas VIII szkoły nr 9 i ich rodziców zapraszamy na Mszę św.
w piątek, 19 marca, na godz. 16.30 do małego kościoła.

Poziomo:
3 – zamiast krawata,
7 – miejsce nauki ucznia,
8 – symbolizuje go gołąbek,
10 – dorożka azjatycka,
11 – po ślubie,
12 – śmiałość, pewność siebie,
13 – rzeka w Rosji uchodząca do Morza Wschodnio –

Syberyjskiego,
15 – ryba drapieżna o smacznym mięsie, która na ta−
rło wędruje z morza do rzeki,
18 – imitacja towaru,
21 – świątynia muzułmańska,
23 – buty piłkarskie,
24 – jeden z kontynentów,
25 – „… Dnia”,

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Julia Michalina Staniczewska
Odeszli do Pana:
Marcin Skwarek – l. 72
Natalia Kopeć – l. 66
Marianna Sadowska – l. 69
Czesław Labon – l. 52

ŻYCZENIA
W 80. rocznicę urodzin Stanisławy,
w 20. rocznicę urodzin Aleksandry,
w 18. rocznicę urodzin Piotra,
w 17. rocznicę urodzin Pawła,
w 17. rocznicę urodzin Edyty
błogosławieństwa Bożego i opieki
Najświętszej Marii Panny życzy
Redakcja

Program czuwania
Jasna Góra 20 − 21.03. 1999 r.
21.00 – Apel Jasnogórski
21.30 – Rozpoczęcie czuwania
22.00 – Konferencja
22.45 – Nabożeństwo pokutne i spowiedź
24.00 – Msza św.
przerwa na herbatę
2.00 – Różaniec
2.45 – Droga Krzyżowa
3.30 – Rozważanie
4.00 – Godzinki
4.30 – Zakończenie
Ponieważ jest ograniczona ilość krzeseł w
kaplicy, prosimy o zabranie kalimat lub
śpiworów.
Od godz. 19.00, 20 marca, istnieje możliwość
spożycia gorącego posiłku i herbaty w
Dolinie Miłosierdzia u Księży Pallotynów.
26 – zarys,
27 – pododdział w kawalerii kozackiej,
28 – okup.
Pionowo:
1 – wybitny utwór literacki,
2 – słynny utwór Ravela,
4 – ptak drapieżny,
5 – radiowy lub telefoniczny,
6 − … czyni złodzieja, − gratka, sposobność,
16 – wachmistrz Kmicica z „Potopu” H. Sienkiewicza,
17 − … to zdrowie,
19 – Msza adwentowa,
20 – postać z „Zemsty” A. Fredry,
22 – aprobata.
Uzupełnione wyrazy ze specjalnie zaznaczonych pól:
3, 9, 14 i 15 utworzą rozwiązanie – imiona
ewangelistów.
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