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Ewangelia: Łk 6, 39 - 45
Nie jest dobrym drzewem to, które
wydaje zły owoc, ani złym drzewem
to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo;
nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka
jeżyny nie zbiera się winogron.

Wydawać dobre owoce!
Ileż to już razy postanawiałem, że nie będę grzeszył. ze będę wykorzystywał każdą
chwilę daną mi przez Stwórcę życia, aby wydawać dobry owoc. A jednak − ciągłe
niepowodzenia, ciągły marazm, ciągłe ciążenie ku złu, grzechowi, życie tylko dla
przyjemności.
Trzeba pamiętać, że każdy dzień może być ostatnim. W dniu dzisiejszym umarło
tysiąc osób, stało się to w najróżniejszych okolicznościach: prawdopodobnie wielu
z nich nie spodziewało się tego, że nie dostaną już więcej czasu na zdobycie zasług.
Drogi Przyjacielu! Każdy nasz dzień jest białą kartą. którą możemy zapełnić wspaniałymi rzeczami albo błędami i plamami. I nie wiemy, ile jeszcze stron pozostanie
do końca księgi, do dnia kiedy przybędzie nasz Pan. Przyjażń z Chrystusem, miłość
do naszej Najświętszej Matki Maryi, chrześcijański sens życia, w którym staraliśmy
się żyć, pozwolą nam wydać dobre owoce, za które czeka nas nagroda w wieczności.
Ks. Sylwester

Rosnąć jak drzewo

Na wielu miejscach znany jest zwyczaj sadzenia
drzewek pokoju, przyjaźni... w nadziei, że skromne
i wątłe początki rozrosną
się, jak drzewa i przyniosą
upragnione owoce. Są znakiem nadziei − wkrótce jak
drzewa wyrosną ponad mury
nieżyczliwości i wrogości.

Bliżej Biblii
Na konieczność rozpoczynania doskonalenia moralnego od samego siebie wskazuje
przypowieść o dwu niewidomych. Żaden
z nich nie może być przewodnikiem drugiego. Tak też i ten, kto sam jest jeszcze
bardzo niedoskonały, nie może dawać innym pouczeń moralnych. Przypowieść ta
była dość wyraźną aluzją do postępowania
faryzeuszy, którzy chcieli być przewodnikami ogółu, mimo iż sami trwali od dawna
w karygodnym zaślepieniu.
Podobnie rzecz się ma z dwoma ludźmi,
z których jeden jest nauczycielem, a drugi
uczniem: uczeń nie może dawać żadnych instrukcji nauczycielowi. Jeżeli Jezus oświadcza, że tylko każdy dobrze wyuczony może
być nauczycielem, to czyni przez to aluzję
do swojej nauczycielskiej działalności lub
do nauk głoszonych przez Apostołów. Ci
ostatni mają przyjść na miejsce faryzeuszy
i oni dopiero, ,,dobrze −wyuczeni przez
Jezusa”, będą mogli prowadzić naród właściwymi drogami.
Tak więc, jeśli się chce usunąć źdźbło
z oka brata, trzeba najprzód wyjąć belkę
z własnego oka. Jeśli tego nie uczynimy,
będziemy trwali w obłudzie, którą Chrystus
tyle razy i tak bardzo zdecydowanie potępiał.
Pozostając przy obrazowym stylu pouczeń, czyni Jezus aluzję do postępowania
faryzeuszy w ich roli fałszywych proroków.
Mówi tym razem o dwu rodzajach drzew
wydających owoce: o drzewie dobrym,
które nie może rodzić złych owoców, oraz o
drzewie złym, które nie jest w stanie rodzić
owoców dobrych. Pouczenie to zanotował
w identycznej formie i również w ramach
Kazania na Górze Mateusz. Chodzi ciągle
o tę samą myśl, że ze złego wnętrza mogą
pochodzić tylko złe myśli i czyny. I odwrotnie: gdy serce człowieka jest wypełnione
dobrymi, szlachetnymi pragnieniami — to
i czyny tego człowieka — a zwłaszcza jego
słowa — będą szlachetne i piękne. Bo usta
mówią z obfitości serca.

Wielki Post – czasem refleksji o Miłosierdziu Bożym i wielkiej Miłości Boga do nas, ludzi
Po kilku tygodniach wesołego karnawału, zabaw, dyskotek – ogólnej radości – przychodzi każdego roku o nieco
innej porze – Środa Popielcowa, którą
w Kościele Katolickim rozpoczynamy
siedmiotygodniowy okres Wielkiego
Postu.
Jest to czas bardzo poważny i bardzo
piękny. W czasie tych siedmiu tygodni
mamy czas, aby poważnie zastanowić
się nad swoim życiem. Co zrobić, czego
dokonać, aby zbliżyć się jeszcze bardziej
do Chrystusa – Boga Żywego i Prawdziwego. Wielkanoc poprzedza Triduum
Paschalne – czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, i Wielka Sobota. Te trzy piękne
dni przypominają wiernym o okrutnej
męce Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który poniósł śmierć na drzewie krzyża,
za wszystkie nasze grzechy, nawet za
te, których jeszcze nie popełniliśmy, a
nawet za grzechy tych, którzy się dopiero
narodzić mają.
Jezus Chrystus wziął na siebie, grzechy
całej ludzkości, abyśmy mogli się zbawić
i cieszyć się z Nim, Bogiem Trójjedynym, w Szczęśliwości Wiecznej. Gdy się
nad tym głębiej zastanowimy, ogarnia nas
wielki wstyd i żal, że Bóg – Człowiek, ten
Baranek bez skazy, tak okrutnie cierpiał
za nasze winy… Te Trzy Dni – Triduum
Paschalne – przypominają nam o Męce
Boga na krzyżu, o Jego straszliwych cierpieniach… I tak jest od chwili naszego
narodzenia co roku. Środa Popielcowa,
która zawsze rozpoczyna Wielki Postjest
jednym z najważniejszych dni Roku Liturgicznego. W tym dniu uczestniczymy
we Mszy świetej, podczas której kapłan
posypuje nasze głowy popiołem z zeszłorocznych palm wielkanocnych, mówiąc
takie oto słowa: “Prochem jesteś i w
proch się obrócisz”, albo: “Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię.” Przez cały
okres Wielkiego Postu uczestnicząc w
piątkowej Drodze Krzyżowej i Niedzielnym Nabożeństwie Gorzkich Żali, przeżywamy wciąż na nowo Mękę Chrystusa
i czując ogromny żal, że Jezus musiał
tyle przez nas i dla nas wycierpieć, odczuwamy zarazem ogromną, nie dającą
się wypowiedzieć słowami wdzięczności
dla Jego Miłosierdzia.
Mnie wciąż przychodzą wtedy na myśl
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także znamienne słowa: „Bóg nas tak
umiłował, że Syna swego Jednorodzonego posłał na śmierć krzyżową, aby właśnie nas − zbawić”! I jak tu nie wielbić
Miłosierdzia Bożego?! Bóg − Człowiek
tyle dla nas wycierpiał − „przed Męką
− zmęczony w Ogrodzie Getsemani”, a
potem bestialsko męczony za Krzyżu,
że my, ludzie, przez okres Wielkiego
Postu możemy zdobyć się na różnorodne
drobne wyrzeczenia (np. nie jeść słodyczy, czy ulubionych potraw, więcej się
modlić, pomagać słabszym, samotnym,
odwiedzać chorych w szpitalach, wyświadczać sobie drobne przysługi, przeprosić się wzajemnie i przede wszystkim
miłować nieprzyjaciół i przebaczać im).
To takie trudne, ale jakże ważne.
I jeszcze jedno: w Wielkim Poście tak
jak przez cały rok w piątki, wstrzymujemy się od pokarmów mięsnych (można
nie jeść mięsa i w inne dni Wielkiego
Postu). Natomiast Środa Popielcowa
i Wielki Piątek są dniami, kiedy to
obowiązuje wszystkich post ścisły:
czyli ilościowy i jakościowy. Znaczy
to, że nie tylko nie wolno w tych dniach
spożywać mięsa, ale należy ograniczyć
ilość pokarmów: raz do syta i dwa razy
spożyć lżejsze posiłki.
W Wielkim Poście (jak każdy chyba
wie doskonale) nie wolno także urządzać hucznych zabaw, wesel, dyskotek.
To nic trudnego, jeśli wziąć pod uwagę
fakt, że Jezus − będący samą Miłością
i Miłosierdziem, skonał w męczarniach,
abyśmy wszyscy mogli oglądać przepiękne Niebo.
Pan Jezus powiedział do Św. Siostry
Faustyny:
„Wspomnijcie na mękę Moją
i jeżeli nie wierzycie słowom Moim,
wierzcie przynajmniej Ranom Moim”.
I te − pełne bólu słowa Jezusa, które
wzruszają do łez:
„Za dobrodziejstwa otrzymuję niewdzięczność, za miłość − zapomnienie
i obojętność.”
Czytelniku Drogi! Przeżyj Wielki Post
godnie. Zbliż się do Jezusa. On Ciebie
tak kocha, bo On jest Miłością! Pokochaj Go! Ze wszystkich sił − pokochaj!
Katarzyna Wilczyńska

Kurs Oazowy
Dla Animatorów
Co roku niby to samo, a jednak
zawsze trochę inaczej. Ten sam
Kurs Oazowy dla Animatorów, ta
sama idea, ten sam cel. Ale inni,
nowi ludzie, z nowym zapałem
i nowymi pomysłami. Również w
tym roku w KODA, która odbyła
się w Lubinie wzięły udział osoby
z uczestniczki tegorocznego kursu
o ich wrażenia:
− Dziewczęta, przybliżcie proszę
czym jest KODA i jaki jest jego
cel?
− Celem jest kształcenie i przygotowywanie młodych Ludzi do
pełnienia funkcji animatora?
− Kim jest animator?
− Animator to człowiek, który daje
nowe życie, animuje, ożywia.
− Ożywia co, kogo?
− Ma za zadanie zachęcać innych
ludzi do życia blisko Kościoła,
ma pokazać im, że Kościół nie
musi być nudny, niemodny ani
staroświecki. Kościół może być
atrakcyjny również dla młodych
ludzi, bo Kościół jest otwarty dla
wszystkich ludzi. Animator ma być
świadkiem tej prawdy, ma zachęcać
innych przede wszystkim przez
własne życie, a także prowadząc
spotkania w malej grupie w ciągu
roku oraz wyjeżdżając latem na
oazy wakacyjne.
− Co składa się na Kurs?
− W ciągu jedenastu dni odbywają
się spotkania z księdzem prowadzącym − Tomaszem Zaczkiewiczem,
psychologiem, pedagogiem, siostrami Blachniczankami i innymi.
Wszystko to po porostu jest dużą
dawką modlitwy i zadumy nad
Pismem Świętym.
− Czy taki kurs jest potrzebny?
− Tak, zdecydowanie tak. Pomaga
nieco dorosnąć, spojrzeć dojrzalej
na bycie animatorem − bo animatorem jest się w każdej chwili,
każdego dnia.  

O Aborcji!

„Radio Maryja – katolicki głos
w Twoim domu”

Słowo „aborcja” znane jest chyba każdemu. Budzi wiele
kontrowersji. A oznacza tylko jedno – nienarodzony zostaje
pozbawiony możliwości istnienia. Jedni uważają ją za wielki
„ratunek i wybawienie z kłopotów i problemów”, jakie może
przynieść dziecko. Drudzy natomiast, czują wstręt i obrzydzenie
do tej formy niszczenia życia bezbronnych i niewinnych istot.
Nie wiem, czy ktokolwiek zastanawiał się jakie okropne skutki
fizyczne i psychiczne przynosi aborcja. Z medycznego punktu
widzenia jest ona wielkim zagrożeniem dla życia kobiety. Mogą
wystąpić: krwotok, przebicie macicy, infekcja, które narażają na
utratę płodności, samoistne poronienia i inne niebezpieczeństwa.
Pojawia się również „syndrom poaborcyjny” nie tylko u kobiety, ale także u jej partnera, lekarza, pielęgniarki. A objawia
się on stałym poczuciem żałoby, winy, odrzucenia. Kobieta ma
zranioną osobowość, wyrzuty sumienia, dręczą ją koszmary, ma
poczucie popełnionej zbrodni i jest jej z tym ciężko dalej żyć!
Prof. Bernard Nathanson, Amerykanin żydowskiego pochodzenia, kilkanaście lat temu założył największą w świecie
klinikę aborcyjną, której przez dwa lata był dyrektorem. Przeprowadzono tam 75 tys. aborcji.
Teraz owy człowiek jest największym na świecie ekspertem
w dziedzinie obrony życia poczętego i aborcji.
Co wpłynęło na zmianę jego poglądów? Otóż to, iż rozpoczął
intensywne badania naukowe płodów ludzkich w łonach matek.
I doszedł do wniosku, iż płód w łonie matki jest określoną osobą, która oddycha, śni, przełyka. Zrozumiał, że nie ma żadnego
miejsca w macicy, w którym mogłoby dojść do zamiany czegoś,
co nie jest osobą, w osobę.
Przeprowadzając badania, odkrył także, co tak naprawdę dzieje się podczas aborcji. Zobaczywszy jak rączki i nóżki dziecka
są wyrywane przez maszynę ssącą, jak pęka jama brzuszna, jak
organy są wysysane na zewnątrz, jak czaszka jest miażdżona,
nie przeprowadził już żadnego zabiegu.
Kto nie wierzy jaki to straszny widok, straszny zabieg,
straszne traktowanie malutkich ludzi, to zachęcam do obejrzenia takich filmów jak: „Niemy krzyk”, „Zaćmienie umysłu”,
„Aborcja przez częściowy poród”.
Chciałabym błagać i prosić wszystkie kobiety, bo to do Nas
tak naprawdę należy ostateczna decyzja, abyście nigdy nie
poddały się temu zabiegowi. Zabiegowi, który początkowo
zdaje się być ratunkiem, ochroną, ale później przynosi same
szkody i nieszczęścia. Jeżeli nie jesteście przygotowane na
rolę matki, nie spełniacie wszystkich warunków potrzebnych
do wychowania dziecka, nie starajcie się o nie.
Jeżeli jednak moją prośbę kieruję za późno, to proszę nie
niszczcie życia ludzkiego, które same stworzyłyście. Postarajcie się zrobić wszystko, by zapewnić swojemu maluchowi
warunki do prawidłowego rozwoju. Pamiętajcie, że za nadmiar
obowiązków otrzymacie coś więcej: uśmiech, miłość i czule
wypowiadane słowo „mama”. I nigdy nie myślcie o aborcji,
bo ona nieszczy to co najpiękniejsze i najcenniejsze, bo pochodzące od Boga.
Magdalena Kowalska

„Radio Maryja to katolicki głos w naszych domach”, to
wielki ruch społeczny skupiający w swoich rozgłośniach
na terenie całej Polski i poza granicami kraju kilka tysięcy bezinteresownie pracujących ludzi. Ogólnopolska
rozgłośnia katolicka znajduje się w Toruniu i nadaje
swój program na falach ultrakrótkich w dolnym lub
górnym zakresie. Radio Maryja prowadzone jest przez
oo. Redemptorystów a jego założycielem i dyrektorem
jest Tadeusz Rydzyk CSsR. Radio Maryja nadaje swój
program od 8 grudnia 1991 roku, od dnia święta Niepokalanego Poczęcia NMP. Od uroczystego i pamiętnego
dnia pojawienia się katolickiego głosu w naszych domach
minęło 9 lat trudnej i wzmożonej pracy ludzi dobrej woli.
To dzięki ludziom wówczas pracującym, pragnącym czas
poświęcić dla innych, Radio Maryja dziś istnieje, nadając
swoje ciekawe programy. Program tego radia nadawany
jest przez 24 godziny na dobę. W okresie całodobowego
czasu można wysłuchać serwisu ciekawych wiadomości
i posłuchać sporo przepięknej muzyki religijnej, a także
poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy uczestniczyć w programie. Mamy również możliwość włączenia
się do modlitwy różańcowej w godz. 6.30, 12.30, 20.20
a o godz. 21.00 do Apelu Jasnogórskiego oraz o godz.
15.00 do Koronki do Bożego Miłosierdzia. W godzinach
6.00, 12.00, 18.00 możemy dołączyć się do modlitwy
na Anioł Pański. O godz. 7.00 rano można wysłuchać
Mszy św. jak również w godz. wieczornych w intencji
Kół i Rodzin Radia Maryja. Na antenie wysłuchać można
ciekawe katechezy (o godz. 8.30, 17.05, 0.00), o godz.
5.10, 8.05 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP. O godz. 13.15 – czas dobrych nowin – możemy
dzwonić i dzielić się dobrymi nowinami a o 16.30 jest
czas poświęcony na pozdrowienia. Podczas programu
dziennego 12.10 można spotkać się z Biblią i literaturą
o godz. 13.45. W Radiu Maryja jest również program
nadawany dla dzieci 12.05 i 19.30, dla młodzieży 19.05.
Program Radia Maryja przedstawia również spotkania i
wywiady z ważnymi ludźmi, wiadomości misyjne, audycje Radia Watykańskiego oraz nowy program dla Polonii
w Ameryce Północnej. Jest również coś dla tych, którzy
lubią medytować o godz. 11.45 i 23.45. Dla ludzi, którzy
lubią się modlić jest modlitwa liturgiczna o godz. 14.05
i 23.30. Programy Radia Maryja, które wymieniałam są
nadawane codziennie dzięki przyjaznym ludziom, dzięki
ofiarodawcom i dzięki bezinteresownej pracy wielu ludzi
Przypomnę słowa naszego Papieża Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech Maryja
Gwiazda Nowej Ewangelizacji prowadzi Radio Maryja”
Halina Siczek
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INFORMACJE
1. Modlitewny udział w dzisiejszym Nabożeństwie o godz. 17.00 ofiarujemy
w intencji dzieci Szkół Podstawowych i Gimnazjów, które w środę, 28
lutego rozpoczynają Rekolekcje Wielkopostne.
2. W środę, 28 lutego, rozpoczynamy Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia
i pojednania z Bogiem. “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – te
słowa usłyszymy przy posypaniu głów popiołem! Msze św. w środę będą:
−  dla dorosłych o godz. 6.30, 8.00, 18.00 i 19.00
− dla dzieci z klas III, IV i V o godz. 9.00
− dla dzieci z klas VI i Gimnazjum o godz. 11.00
− dla dzieci z klas 0, I i II o godz. 16.30.
Młodzież zapraszamy na godz. 19.00.
3. Taca zbierana w Środę Popielcową zostanie przeznaczona na biednych naszej parafii.
4. W piątek – Droga Krzyżowa:
− dla dorosłych o godz. 7.30 i 17.30
− dla młodzieży o godz. 19.00 w kaplicy Św. Rodziny
− dla dzieci według porządku rekolekcyjnego.
5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja spowiedzi dla
dorosłych i młodzieży podczas wszystkich Mszy św. i Nabożeństw.
6. Wyjątkowo, z powodu rekolekcji dla dzieci, chorych odwiedzimy w sobotę, 3 marca od
godz. 9.00.
7. Wszystkie Wspólnoty Apostolskie zapraszamy na Mszę św. w Pierwszy Czwartek Miesiąca, 1 marca o godz. 18.00 na wspólną modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
8. W przyszłą niedzielę, 5 marca, o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza św. w intencji
Rodzin. Serdecznie zapraszamy.
9. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary na dalsze
prace przy kościele.
10. Przygotowujący się do Sakramentu małżeństwa mają obowiązek ukończenia katechez
przedmałżeńskich. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy w naszej parafii
katechezy przedmałżeńskie (tzw. kurs przedmałżeński). Spotkania odbywać się będą w
niedzielę o godz. 14.00 w salce nr 7 w podwórzu plebanii.

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci
w parafii św. Józefa w Radomiu
Odbędą się w dniach od 28.02 do 2.03.2001 r.
Uczestnicy rekolekcji przychodzą codziennie dwa razy do kościoła.
I godz. 9.00 − dzieci z klas III, IV i V
I godz. 11.00 − młodzież klasy VI, I i II Gimnazjum
II godz. 14.00 − dzieci z klas III, IV i V
II godz. 15.00 − młodzież klasy VI, I i II Gimnazjum
Dzieci z klas 0, I i II przychodzą codziennie jeden raz na godz. 16.30.
Środa:
I − przed południem
− Msza św.
II − po południu
− Nabożeństwo
Czwartek:
I − przed południem
− Nabożeństwo
II − po południu
− Msza  św.

Piątek:

I − przed południem spowiedź i Droga Krzyżowa

Godz. 8.30 klasy V
Godz. 9.00 klasy III i IV
Godz. 10.30 klasy VI
Godz. 11.00 klasy I i II Gimnazjum

Zakończenie rekolekcji na Mszach św.:
Godz. 14.00 klasy III, IV i V
Godz. 15.00 klasy VI, I i II Gimnazjum
Godz. 16.30 klasy 0, I i II

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Dawid Mateusz Szymczyk
Odeszli do Pana:
Józefa Kozłowska − l. 68

ŻYCZENIA
W 75. rocznicę urodzin Janiny,
w 70. rocznicę urodzin Józefa,
w 45. rocznicę urodzin Elżbiety,
w 21. rocznicę urodzin Karoliny,
w 18. rocznicę urodzin Agnieszki,
w 18. rocznicę urodzin Jakuba,
w 18. rocznicę urodzin Eweliny
w 16. rocznicę urodzin Edyty,
w 1. rocznicę urodzin Tomasza,
w 25. rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa
życzenia Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Najświętszej składa Redakcja.

Wielkopostne postanowienia
1. Nie będę jadła nic tłustego − Paulina
2. Będę uzupełniała wszystkie prace
domowe - Iza
3. Będę mniej czasu spędzał na oglądaniu telewizji i przy komputerze - Michał
4. Nie będę jadł żadnych słodyczy Maciek
5. Będę słuchał rodziców oraz osób
starszych, szczególnie będę uważała na
lekcjach w szkole - Kuba
6. Nie będę się bawił pokemonami
w czasie lekcji - Hubert
7. Będę zawsze po sobie sprzątała, jeśli
coś porozrzucam lub nabrudzę
- Karolina
8. Będę się opiekowała swoim pieskiem
i zadbam o kwiatki - Magda
9. Nie będę wydawać pieniędzy na niepotrzebne rzeczy - Martyna
11. Postaram się chodzić na Msze Święte w niedziel, na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali - Krzysiek.
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