TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 727

22/02/2009

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Dla dzieci w paraﬁi św. Józefa w Radomiu
Odbędą się w dniach od 25 do 27 lutego 2008 roku
Prowadzący: Ks. Artur Manelski SAC

Dzieci z klas O; I i II przychodzą do kościoła codziennie
jeden raz na godz. 16. 30

Dzieci z klas III do VI przychodzą do kościoła codziennie
dwa razy (przed i po południu)
ŚRODA POPIELCOWA – 25 LUTY

PRZED POŁUDNIEM - MSZA ŚWIĘTA:
godz. 9.30 - dzieci z klas III i IV
godz. 11.00 - dzieci z klas V i VI
PO POŁUDNIU - NABOŻEŃSTWO:
godz. 14.00 - dzieci z klas III i IV;
godz. 15.00 - dzieci z klas V i VI;
godz. 16.30 - dzieci z klas O, I i II (Msza Święta).
CZWARTEK – 26 LUTY

PRZED POŁUDNIEM - NAUKA REKOLEKCYJNA:
godz. 9.00 - dzieci z klas III i IV;
godz. 11.00 - dzieci z klas V i VI.
PO POŁUDNIU - MSZA ŚWIĘTA:
godz. 14.00 - dzieci z klas III i IV;
godz. 15.00 - dzieci z klas V i VI;
godz. 16.30 - dzieci z klas O, I i II (Nabożeństwo).
PIĄTEK – 27 LUTY
PRZED POŁUDNIEM - SPOWIEDŹ I DROGA K RZYŻOWA:
godz. 9.00 - dzieci z klas III i IV;
godz. 11.00 - dzieci z klas V i VI.
PO POŁUDNIU - MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI:
godz. 14.00 - dzieci z klas III i IV;
godz. 15.00 - dzieci z klas V i VI;
godz. 16.30 - dzieci z klas O, I i II.

Kalendarz liturgiczny
22 luty 2009r. NIEDZIELA
Imieniny: Marty, Małgorzaty,
LITURGIA SŁOWA
Iz 43, 18-19.21-22.24b-25
Psalm 41
2Kor 1,18-22
EWANGELIA: Mk 2, 1-12
23 luty 2009 r. PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Polikarpa, Romy, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
Syr 1,1-10
Psalm 93
EWANGELIA: Mk 9,14-29
24 luty 2009 r. WTOREK
Imieniny: Bogusz, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
Syr2,1-11
Psalm 37
EWANGELIA: Mk 9,30-37
25 luty 2009 r. ŚRODA
Środa Popielcowa
Imieniny: Wiktora, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
Jl 2,12-18
Psalm 51
2Kor 5,20-6
EWANGELIA: Mt 6,1-6.16-18
26 luty 2009r. CZWARTEK
Imieniny: Aleksandra, Mirosława
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 30,15-20
Psalm 1
EWANGELIA: Łk 9,22-25
27 luty 2009 r. PIĄTEK
Imieniny: Gabriela, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
Iz 58,1-9
Psalm 51
EWANGELIA: Mt -,14-15

28 luty 2009 r. SOBOTA
Imieniny: Romana, Makarego
LTURGIA SŁOWA:
Iz 58,9b-14
Psalm 86
EWANGELIA: Łk 5,27-32
Moja Paraﬁa | 1

G

Ewangelia : Mk 2, 1-12

dy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w
domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca,
a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad
miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał
paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się
twoje grzechy”. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w
duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie
Bóg sam jeden?”. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich:
„Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do
paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. Otóż,
żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka:
Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

„100 LAT NIECH ŻYJE NAM...”
Zbliżają się 14 urodziny naszego podopiecznego Patryka. „ Znów burza mózgów” co zrobić, jak, gdzie
i kiedy, bo nasz chory ostatnie czasy spędza w szpitalach w Warszawie. Czy będzie w tym czasie w Radomiu?
„Zaczepieniem” były jego słowa, że już nie chce być artystą malarzem tylko … kucharzem.
Razem z Anią wypytujemy dyskretnie co by chciał dla nas ugotować, co dostać, kogo zaprosić? Dzięki
pomocy i hojności pani Basi z restauracji „U Grubego”, w dzień urodzin jedziemy żółtą karetką i prywatnymi
samochodami na miejsce. Nie udało się zebrać wszystkich wolontariuszy, którzy chodzą do Patryka, ale
w sumie jest 14 osób. Nasz solenizant ma za zadanie przygotować dla nas poczęstunek wraz z szefem kuchni.
Jest to o tyle wszystko dziwne, że sam zainteresowany nie chce jeść ( zaburzenia układu pokarmowego).
Patryk do końca nie wie, co go czeka. Jest zdziwiony widokiem grubego klowna trzymającego tort, z którego
tryska „ ognista fontanna” i słyszy głośne 100 lat.
Hot-dogi, hamburgery, frytki. Wszystko pyszne ale w takich ilościach, że trudno przejeść. Niektórym
w konsumpcji, np. solenizantowi, pomaga nasz weterynarz ( Michał opiekuje się psem Patryka). Pyszny tort
wykonany przez naszą osieroconą był kwintesencją tego spotkania. Są prezenty, uściski, całusy. Tak w miłej
atmosferze spędziliśmy ok. 3 godziny. Dobrze, że jako klown miałam szerokie spodnie. Szkoda, że nie widzieliście
miny ludzi będących w kuchni na widok wchodzącego klowna lub policjantki w mundurze, która wchodząc
powiedziała do szefa kuchni, że go aresztuje. Oczywiście policjantka jest zaprzyjaźniona z Hospicjum i z Patrykiem,
i dziś świętuje razem z nami. I tak to już 3 lata znamy się z naszym podopiecznym. Przeżywamy wzloty i upadki;
staramy się przywrócić trochę normalności.

„Panie Boże
dziękuję Ci za braciszka, ale ja modliłam się o szczeniaka.
Natalka”
„Poste Restante” M. Łozińskiego
Mam nadzieję, że w naszym przypadku bardziej traﬁliśmy z Bożą pomocą!
Wasz czasem bardzo gruby
Korespondent Hospicjum
Monika Wężyk
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PRZYJDŹ – JEZU DO MNIE!

ŚRODA POPIELCOWA
Środa Popielcowa to doskonała okazja do przypomnienia sobie tego,
o czym zazwyczaj nie chcemy lub nie lubimy pamiętać. Nie należy jednak
rozumieć tego zalecenia jako karcenie lub straszenie, ale raczej jako rzetelne
wyeksponowanie najważniejszego rdzenia naszego życia duchowego,
uczciwe ustalenie warunków naszej prawdziwej wolności. Stefan Świeżawski
pisał – „naprawdę wolny jest człowiek, w którym może się rozwijać pełne
życie duchowe, przyrodzone i nadprzyrodzone, nie natraﬁając na przeróżne
opory rozlicznych braków, a zwłaszcza grzechu”. Uwolnić się od rozlicznych
spętań, jakie nawarstwiały się całymi miesiącami w naszym życiu, żeby
swobodnie zbliżać się do Boga, wzmacniać miłujące więzi ze Stwórcą, to
podstawowy cel Wielkiego Postu. W owym dniu Kościół wzywa do nawrócenia
i zrozumienia naszej przemijalności w Ziemskiej pielgrzymce. Podczas
Mszy Św. Kapłan posypując nam głowy popiołem wypowiada formułę :
Prochem jesteś w proch się obrócisz . Albo : Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelie. Przypominają nam te słowa o konieczności ustawicznego,
dogłębnego rewidowania naszego życia i pogłębiania naszej wiary,
oraz o jego kruchości i skończoności. Być może dlatego dzisiaj Kościół
przypomina nam tę prawdę o skończoności naszego doczesnego życia,
aby z tym większą radością oznajmić na zakończenie Wielkiego Postu,
że Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam szansę na coś o wiele
wspanialszego, na życie wieczne. Zanim jednak dojdziemy do radości
Wielkanocnego poranka trzeba, abyśmy się nawrócili i naprawdę uwierzyli
Panu Życia i Śmierci, Jezusowi Chrystusowi, który ma moc odrodzenia
naszych śmiertelnych ciał do życia wiecznego. Tak więc ani Środa Popielcowa,
ani Wielki Post nie są czasem żałoby i ponuractwa. Są raczej czasem realnej
i bardzo rzeczowej reﬂeksji nad sobą i czasem przypominania o tym,
o czym zazwyczaj nie chcemy pamiętać.

Łukasz Bator

Z okazji zbliżających się imienin

ks. Wiktora Bąka SAC
i
ks. Mirosława Dragiela SAC
życzymy : dużo zdrowia,
wszelkich potrzebnych łask Bożych,
opieki Matki Bożej Królowej Apostołów na każdy dzień życia,

Przyjdź – mój Jezu
do mnie, bo Cię
kocham serdecznie.
Przyjdź do duszypociesz ją.
Jezu, przyjdź
do serca mego
na zawsze.
Serce moje miłuje Cię.
Jesteś Jezu mój,
pragnę być z Tobą
na wieki, boś Ty
dobro niezgłębione –
teraz i na wieki.
Błogosław mi
przez całe życie.
Nie opuszczaj mnie.
Przytul mnie
do Serca Swego –
kochającego nas.
Jesteś Bogiem moim,
udziel pomocy,
pokrzep duszę moją.
Wierzę mocno, że
po rozstaniu dasz
duszy mojej rajskie
zbawienie.
Moja radość rajska
niech trwa przez
wieki.
Mam Boga w sercu
i duszy.
Miłość trwa na wieki.
Bądź błogosławiony dziś
i na zawsze.
Moje dobro nieskończone
I bardzo miłosierne.
Daj zbawienie duszy mojej.
Czekam!

mocy głoszenia Słowa Bożego oraz darów Ducha Świętego
na drodze kapłańskiego powołania.

Stefan Suwała
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INFORMACJE i

1. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
Ks. Wiktora Bąka SAC i Ks. Mirosława Dragiela SAC z okazji
ich imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali

15 luty
Adam Karwowski
Mateusz Łyżwiński

2. O godz. 1700 nabożeństwo Eucharystyczne.
3. W środę, 25 lutego, Popielec – rozpoczynamy Wielki Post – czas
nawrócenia, pokuty i powrotu do Boga naszego Zbawcy.
Msze Święte w Środę Popielcową w naszym kościele o godz.
630, 800, 930, 1100, 1630, 1800, 1900.
Przypominamy, że tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych i post – czyli jeden posiłek do syta
i dwa nie do syta.
4. W Środę Popielcową rozpoczynamy w naszej paraﬁi rekolekcje
wielkopostne dla dzieci. Zwracamy się z serdeczną prośbą
do Rodziców i Opiekunów, aby dopilnować by w tym świętym
czasie nie zabrakło Waszych dzieci w kościele.
5. W piątek, 27 lutego, Droga Krzyżowa: dla dorosłych o godz.
730 i 1730; dla młodzieży o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny;
dla dzieci w tym tygodniu według planu rekolekcyjnego.
6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w przyszłą niedzielę
o godz. 1700.
7. Przyszła niedziela, 1 marca, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca
w naszym kościele zamiast kazania – Adoracja Najświętszego
Sakramentu.
8. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła
w Mazowszanach.
9. Również w przyszłą niedzielę o godz. 14 Msza Święta
Hospicyjna, a o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin.

Kto uwierzy i przyjmie
chrzest będzie zbawiony

Związek małżeński zawarli

14 luty
Karolina Starzyńska i Michał Borys
Ewa Szydłowska i Marcin Bielecki
Co Bóg złączył człowiek
niech nie rozdziela….

Odeszli do Pana
Anna Ciszek ( l. 85 )
– 10.02.2009
Arkadiusz Pietrzak ( l. 53 )
– 11.02.2009
Czesław Azarowicz ( l. 79)
- 13.02.2009
Wieczny odpoczynek

30

10. Od przyszłej niedzieli, czyli I Wielkiego Postu, rozpoczynamy
w naszej paraﬁi Katechizację Przedmałżeńską,
tzw. „Kurs Przedmałżeński”. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy spotkanie 1 marca o godz. 1400 w kancelarii
paraﬁalnej.

racz im dać Panie…

Motto
Bóg jest pierwszym źródłem
radości i nadziei czlowieka.
Jan Paweł II
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