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Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.
Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie
zaś usługiwali Mu.

Dokonywać wyboru
Człowiek, stworzony na obraz i na podobieństwo Boże podlega kuszeniu ze strony
szatana i ulega mu, a tym samym odchodzi
od Boga i zaczyna chodzić swoimi drogami. Pierwszy człowiek popełnia grzech
nieposłuszeństwa. Odmawia uznania swej
zależności od Boga. Odrzuca Boga Jego
wolę, a wybiera siebie, swoje ja. Chcąc
uczynić siebie samego swoim bogiem,
chciał decydować o tym, co jest dobre, a
co jest złe.
U progu Wielkiego Postu Kościół stawia
nam przed oczy zagadnienie wyboru,
jedną z podstawowych prawd ludzkiego
życia. Zawsze stoimy wobec konieczności
wybierania między dobrem i złem, między
wartościami duchowymi i materialnymi,

między wolnością, a niewolą. Stajemy
się ludźmi, stajemy się sobą, jeżeli znajdujemy w sobie dość siły, by wybierać
dobro, by wyżej cenić wartości duchowe
niż materialne.
Przyjacielu! Wybór jest wyrazem godności człowieka, wyrazem jego wolności, ale jednocześnie stał się przyczyną
jego dramatu. Wiemy, co jest dobre
a jednak wybieramy to co złe; wiemy, że
to co do duchowe ma wyższą wartość a
jednocześnie w konflikcie z wartościami
materialnymi, zmysłowymi, często ponosimy klęskę. Prośmy Boga o mocna
wolę, abyśmy zawsze dokonywali dobrych wyborów.
Ks. Ireneusz

Współczesną pokusą jest wygodna izolacja: żadnych wymagających dzieci, żadnego czasochłonnego zaangażowania
się w sprawy innych, żadnych
uciążliwych zobowiązań społecznych. – Pod takim szklanym kloszem egoizmu może
jednak pewnego dnia zabraknąć
powietrza.
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Czy wiesz, że…

Dzieje Apostolskie – Księga NT. Opowiada o rozprzestrzenianiu się Ewangelii:
z Jerozolimy, przez Samarię, Antochię,
wspólnoty chrześcijańskie założone przez
św. Pawła, po Rzym – “aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Dzieje Apostolskie, napisane najpierw przez św. Łukasza, stanowią
poniekąd całość razem z jego Ewangelią.
Podkreślając powszechny charter przesłania Ewangelii, autor księgi pragnie
przyczynić się do jej postępu wśród pogan.
Dzień Ostateczny − Dzień ponownego
przyjścia Chrystusa na sąd ostateczny,
ostatni dzień dziejów świata. Wiara w
dzień ostateczny oznacza, że dopełnienie
świata nie jest rezultatem wewnątrzświatowego rozwoju, lecz sprawą suwerennego rozporządzenia Boga.
Eden – (hebr. – rozkosz; sumer. edin
– pustynia, step). Obszar, na którym
znajdował się raj. “Ogród w Edenie”,
zasadzony przez Boga, opisuje się jako
oazę na pustyni, w której rosły m. in.
drzewo poznania i drzewo życia. Nie
udało się określić położenia tej krainy.
Czasami słowa Eden używa się jako
synonimu raju.
Egzorcyzm – (gr. eksorkizein – zaklinać,
zaprzysięgać, wypędzać złe duchy).
Uroczyste zaklęcie szatana w imię Trójcy Świętej, żeby pozostawił w spokoju
(opuścił) ludzi, miejsca albo przedmioty.
Egzorcyzm zakłada obecność i działanie
demonów. Niegdyś (od poł. III w.) istniał
w Kościele urząd egzorcysty, upoważniający do sprawowania egzorcyzmów,
będący (aż do zniesienia go przez papieża
Pawła VI) trzecim stopniem święceń.
Egzorcyzm odgrywa pewną rolę w
ceremonii przygotowującej do chrztu i
w samej liturgii chrzcielnej oraz znajduje wyraz w czynnościach znakowych
(tchnienie, nałożenie rąk, znaczenie

Z Orędzia Papieża Jana Pawła II na Wielki Post 2000
Obchody Wielkiego Postu − czasu
nawrócenia i pojednania, zyskują w
tym roku bardzo szczególny charakter,
ponieważ wpisane są w Wielki Jubileusz
Roku 2000. Okres wielkopostny stanowi
bowiem szczytowy etap drogi nawrócenia
i pojednania, którą Jubileusz rok łaski od
Pana −wskazuje wszystkim wierzącym,
aby mogli odnowić swą więź z Chrystusem i z nowym zapałem głosić Jego
tajemnicę zbawienia w kolejnym tysiącleciu. Wielki Post pomaga chrześcijanom
wniknąć głębiej w ten “tajemniczy plan,
ukryty przed wiekami” (por. Ef 3,9) skłania ich do zmierzenia się ze Słowem Boga
żywego i każe im się wyrzec własnego
egoizmu, aby otworzyć się na zbawcze
działanie Ducha Świętego.
Szlak nawrócenia wiedzie do pojednania z Bogiem i do pełni nowego
życia w Chrystusie. Życia wiary, nadziei i miłości. Te trzy cnoty – zwane
“teologalnymi”, ponieważ odnoszą się
bezpośrednio do Boga w Jego tajemnicy
− były przedmiotem szczególnie głębokiej
refleksji w ciągu trzyletnich przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu. Obchody Roku
Świętego nakazują teraz każdemu chrześcijaninowi praktykować te cnoty i dawać
im świadectwo w sposób pełniejszy i
bardziej świadomy.

Łaska Jubileuszu przynagla przede
wszystkim do odnowienia wiary osobistej. Polega ona na przyjęciu orędzia o tajemnicy paschalnej, przez co
chrześcijanin uznaje, że w Chrystusie
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
zostaje mu dane zbawienie: codziennie
oddaje Mu własne życie; przyjmuje
wszystko, co Pan mu zsyła, przekonany, że Bóg go kocha. Wiara jest “tak”
człowieka powiedzianym Bogu, jest
jego “Amen”.
Przez łaskę Jubileuszu Pan wzywa
nas też do ożywienia naszej nadziei.
W Chrystusie bowiem sam czas zostaje
odkupiony i otwiera się na perspektywę
radości bez końca i pełnej komunii z
Bogiem. Czas chrześcijanina naznaczony jest oczekiwaniem na wiekuiste
gody, których codzienną zapowiedzią
jest Uczta eucharystyczna. Wpatrując
się w nie, “Duch i Oblubienica mówią:
“Przyjdź!” (Ap 22,17), podsycając nadzieję, która uwalnia czas od jałowej
powtarzalności i nadaje mu autentyczny
sens. Przez cnotę nadziei chrześcijanin
daje świadectwo, że niezależnie od
wszelkiego zła i wszelkich ograniczeń
historia kryje w sobie zalążek dobra, któremu Bóg pozwoli w pełni się rozwinąć.
Dlatego patrząc na nowe tysiąclecie nie

odczuwa lęku, ale podejmuje wyzwania
i oczekiwania przyszłości z ufną pewnością, jaka rodzi się z wiary w Bożą
obietnicę.
Na koniec, przez Jubileusz Bóg nakazuje nam na nowo rozpalić naszą miłość.
Królestwo, które Chrystus objawi w
pełnym blasku na końcu czasów, jest
już teraz obecne tam, gdzie ludzie żyją
zgodnie z wolą Boga. Kościół jest powołany, aby dawać świadectwo komunii,
pokoju i miłości, które go wyróżniają.
Wspólnota chrześcijańska pełni tę misję
ze świadomością, że wiara bez uczynków jest martwa (por. Jk 2/17). Przez
miłość zatem chrześcijanin sprawia, że
widzialna staje się miłość Boga do ludzi
objawiona w Chrystusie, i ukazuje w pełni Jego obecność w świecie “aż do końca
czasów”. Miłość dla chrześcijanina nie
jest jedynie gestem albo ideałem, ale −
by tak rzec − przedłużeniem obecności
Chrystusa, który składa w darze samego
siebie.
Niech rozpoczynające się tysiąclecie
będzie epoką, w której wołanie tak wielu
ludzi, naszych braci, nie posiadających
nawet tego, co niezbędne do przetrwania,
zostanie nareszcie usłyszane i spotka się
z braterską odpowiedzią.

Apel Młodych Trzeciego Tysiąclecia
3 marca o godz. 19.15 odbył się
kolejny Apel Młodych Trzeciego
Tysiąclecia. Tym razem zgromadziło
się w katedrze radomskiej prawie
cztery tysiące osób. Przybyliśmy tam,
ponieważ chcieliśmy w adoracyjnej
atmosferze modlitewnego skupienia
otworzyć własne serca na moc, jaką
daje nam Pan w Eucharystycznym
chlebie.
Eucharystia jest znakiem Bożego
zatroskania o nas oraz samoistnego
umocnienia duchowego, jak też zaproszeniem, abyśmy z sobą nawzajem dzielili się sercem, jak chlebem.
Łamiąc się w czasie apelu chlebem
przypominaliśmy sobie, iż winniśmy
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czynić podobnie w życiu. Każdy z nas
otrzymał mały bochenek chleba, aby
w symbolicznym geście otwartego
serca pragnącego dzielić się z drugim człowiekiem, zanieść te chleby
do naszych rodzin, do środowisk, w
których żyjemy i połamać się nim z
innymi.
Zapraszamy Was na następny Apel,
który odbędzie się 7 kwietnia 2000 r.
o godz. 19.15. Przyjdźcie by wspólnie
okazać wdzięczność, przeżyć radość z
bycia wspólnotą oraz dać świadectwo
o tym, kim dla nas jest Chrystus.
Agata i Luiza

Droga Krzyżowa
kom, by każdego dnia po Nieszporach
odprawiali nabożeństwo niosąc krzyż.
Ten cykl Drogi Krzyżowej o czternastu
stacjach jest znany również dwom autorom jezuickim Andriesowi Jodocusowi
i Adrianowi Parullieus oraz polskiemu
autorowi ojcu Wojciechowi Tylkowskiemu. Pierwsze obrazy Męki Pańskiej
zostały namalowane przez siostrę Beatę
Myszkowską, które po niedługim czasie
spłonęły. Polskim malarzem stacji był
bernardyn ojciec Franciszek Lekszycki.
Inny nieco typ Nabożeństwa Drogi Krzyżowej reprezentują praktyki wyrosłe na
polskim gruncie, bez obcych wpływów.
Na uwagę zasługują zwłaszcza liczne
rozmyślenia o Męce Pańskiej jakie
ukazały się u nas w XVII w. Ich autorzy
podkreślają potrzebę, pożytek i korzyści
płynące z rozważania scen pasyjnych.
Związane z tym były przede wszystkim
odpusty nadawane tym Nabożeństwom
przez Papieży. Droga Krzyżowa po tak
wielu przemianach zachowała do dziś
swój sens, wartość i znaczenie wśród
praktyk religijnych. Zajmuje nadal ważne
miejsce wśród nabożeństw zalecanych i
popieranych przez Kościół.
opr. Monika Grzesiak

Praktyka Drogi Krzyżowej zrodziła się
z pragnienia ludzkiego serca, by ogarnąć,
utrwalić i osobiście przeżyć najbardziej
dramatyczne fakty Tajemnicy Odkupienia. Bardzo długi był proces ustalenia
się dzisiejszej formy Drogi Krzyżowej.
Istotne znaczenie dla rozwoju tego kultu
miało ogłoszenie wolności wyznawania
wiary chrześcijańskiej ogłoszonej przez
Konstantyna, oraz odnalezienie świętych
relikwii Krzyża przez św. Helenę. Od VI
w. Nabożeństwo Do Męki Pańskiej skupia
się przede wszystkim wokół czci krzyża.
Przyjęty po wielu wahaniach, historycznych korektach cykl czternastu stacji jest
związany z czasami nowożytnymi.
Nabożeństwo czczenia upadków z Męki
Pańskiej było bardzo popularne już w XV
w. w wielu krajach Europy północnej.
Sławna była droga krzyżowa o dziewięciu
stacjach z XVI w. Po raz pierwszy w swej
Drodze Krzyżowej o dwunastu stacjach
Adrichomiusem wyróżnił trzy upadki
jako odrębne upadki, ominął natomiast
w swoim cyklu dwa końcowe momenty:
zdjęcie z krzyża i złożenie na kolanach
matki. Pierwszym, który podał pełny cykl
czternastu stacji, był hiszpański franciszkanin Antoni Daza. Zalecał on zakonni-

AA “Na Wiejskiej”
Od trzech lat przy naszej parafii istnieje grupa Anonimowych Alkoholików. Spotkania odbywają się w każdą
niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w
sali nr 7 w podwórzu plebani. Celem
takich spotkań jest wzajemna pomoc
poprzez szczere rozmowy, przyznanie
się do alkoholizmu i podjęcie decyzji
o zerwaniu z nałogiem picia alkoholu.
Do Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików należą kobiety i mężczyźni. Biorąc udział w spotkaniach
dzielą się swoimi doświadczeniami i
przeżyciami. Pomagają sobie i innym
w wyzdrowieniu, w podejmowaniu
najważniejszych decyzji.
Alkoholizm to wielka plaga, która
powoduje straty finansowe i duchowe. Przyspiesza choroby nowotwo-

rowe, choroby serca, płuc, krążenia
i inne. Choroba alkoholizmu niszczy nasze rodziny. Nie pozwala na
normalny rozwój rodziny, na jej
funkcjonowanie w społeczeństwie,
zamyka często drogę do wolności, do
osiągnięć, przeszkadza w zdobywaniu
wiedzy.
Myślę, że warto byłoby się zastanowić nad sensem swojego życia, nad
tym czy chcę być trzeźwym, czy być
codziennie pod wpływem alkoholu.
Dlaczego alkohol ma rządzić człowiekiem i prowadzić na drogę zła? Jest
przecież tyle zajęć, taki ogrom pracy
na nas czeka, czekają nasze rodziny,
nasze dzieci, czeka na nas całe społeczeństwo. Nie dajmy się zwieźć złym
alkoholowym doradcom.

Właśnie wkraczamy w okres Wielkiego Postu. Nadszedł najlepszy
moment na rzucenie kieliszka, na
stłuczenie butelki, na powiedzenie
sobie słowa “DOŚĆ”. Gorąco zachęcam wszystkich parafian o wsparcie
modlitewne dla osób uzależnionych,
dla ich rodzin.
Jeśli chcesz przestać pić, a nie wiesz
jak sobie z tym poradzić, przyjdź
do grupy AA na otwarte spotkanie,
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca
o godz. 17.00 w sali nr 7. Może to
spotkanie pomoże ci się odnaleźć?
H. Siczek
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INFORMACJE
1. Udział modlitewny w dzisiejszym nabożeństwie o godz. 17.00
w kaplicy Św. Rodziny ofiarujemy w intencji młodzieży, która
w tym tygodniu przeżywać będzie swoje rekolekcje.
2. Jutro o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, cierpiących i ludzi starszych. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym
Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od godz. 8.30.
3. Gorzkie Żale dla dzieci w środę, 15−go marca o godz. 16.30 w dużym kościele
4. Rekolekcje dla młodzieży odbędą się od 15−go do 17−go marca. Spotkania dwa
razy dziennie: o godz. 10.00 i 15.30.
5. W piątek Droga Krzyżowa:
w dużym kościele:
− dla dorosłych o godz. 7.30 i 17.30
− dla dzieci o godz. 16.30
w kaplicy Św. Rodziny:
− dla młodzieży o godz. 19.00
6. W przyszłą niedzielę, 19−go marca o godz. 15.30 w kaplicy Św. Rodziny Msza
św. dla Rodzin Domowego Kościoła.
7. W tym roku Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
została przeniesiona w całym Kościele na dzień 20−go marca. Uroczysta Msza
Św. z udziałem księży z dekanatu zostanie odprawiona 20 marca w poniedziałek
o godz. 18.00.
		
Uroczystość Św. Józefa w naszym kościele poprzedza uroczyste wystawienie
Najświętszego Sakramentu, które przypada na dni od 17−go do 19−go marca.
		
W związku z tym w piątek i sobotę, 17−go i 18−go marca, w kaplicy Św.
Rodziny – będzie Msza św. z homilią o godz. 9.30 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 jednorodzinnych, Kółek Różańcowych i ludzi starszych, a na adorację popołudniową
mieszkańców bloków.
		
W związku z tym w przyszłą niedzielę, 19−go marca, zamiast homilii po
każdej Mszy św. będą krótkie adoracje Najświętszego Sakramentu.
8. W poniedziałek, 20−go marca, w Uroczystość Św. Józefa, o godz. 16.00 i 18.00
młodzież klas ósmych przyjmie Sakrament Bierzmowania. Spowiedź dla młodzieży z klas ósmych, rodziców, świadków bierzmowania i rodzeństwa będzie
w sobotę, 18−go marca;
		
− dla młodzieży kl. VIII szkoły nr 2 i 9 o godz. 10.00;
		
− dla młodzieży kl. VIII szkoły nr 23 i 31 o godz. 11.00
Nowenna do Ducha Świętego od poniedziałku 13−go marca na Mszy św. o godz.
18.00 w dużym kościele.

Młodzież nadzieją Kościoła i Świata
Młodzież naszych dni jest fundamentem Kościoła jutra. Od niej zależy przyszłość zarówno Kościoła jak i świata,
a także zależy nadchodzące Trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa. Czy młodzi
potrafią być ludźmi przełomu tysiącleci,
dojrzałymi i odpowiedzialnymi pod
względem religijnym i społecznym?
Zależność przyszłości od dzisiejszej
młodzieży, podkreślana wielokrotnie

przez papieża Jana Pawła II niesie ze sobą
wielkie zobowiązanie, którego młodzi
muszą być świadomi; wymaga to dojrzałości i mądrości. Nie chodzi oczywiście
o mądrość, której uczą się oni z książek
w szkołach, czy na uniwersytetach, lecz
o Mądrość, która przebija z kart Pisma
Świętego, tj. o jedyną Mądrość, która
jest Bogiem samym i najwyższą Prawdą
objawioną w Chrystusie. Potrzeba więc,

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Kacper Kamil Ratyński
Filip Krok
Związek małżeński zawarli:
Renata Anna Olewińska
i Karol Robert Borowski
Teresa Agnieszka Ziętkowska
i Michał Tadeusz Drwal
Renata Seta
i Karol Michał Wilk
Kamila Małgorzata Witkus
i Radosław Zatorski
Joanna Lidia Nakoneczna
i Sylwester Adam Kiliszek
Maria Lesisz
i Krzysztof Jerzy Szaszkiewicz
Odeszli do Pana:
Andrzej Cibór − l. 43

ŻYCZENIA
W 78. rocznicę urodzin Ireny,
w 32. rocznicę urodzin Stanisława,
w 18. rocznicę urodzin Patryka,
w 1. rocznicę urodzin Pauliny
Bożego błogosławieństwa
i opieki Najświętszej Marii
Panny życzy Redakcja
aby młodzi wychowywali się w ustawicznym oderwaniu się od zbytecznych
przywiązań, aby jednocześnie otwierać
się na Chrystusa, aby On napełniał ich
swoją łaską, stawał się dla nich Drogą,
Prawdą i Życiem. Chodzi o to, aby młodzi
byli w Chrystusie nowymi ludźmi, ludźmi
ukształtowanymi przez Jego Ewangelię,
przepełnionymi Jego Mądrością, obdarzonymi Jego Wolnością.
Być Apostołem, być świadkiem Chrystusa w świecie – oto cel, który powinien
przyświecać każdemu chrześcijaninowi,
a w szczególności młodzieży. Świat potrzebuje licznych i świętych apostołów,
przede wszystkim młodych i odważnych.
“Do was, drodzy młodzi − mówi papież
– należy w sposób szczególny dawanie
świadectwa wierze i głoszenia Ewangelii i
Chrystusa. Jakże wielu waszych rówieśników jeszcze Go nie zna. Dlatego nie wolno
wam pozostawać obojętnymi i milczącymi
wobec zła, czy obojętności.”
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