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Kalendarz liturgiczny

21 marca 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Bedykta, Filemona
LITURGIA SŁOWA:
Iz 43, 16-21
PSALM 126
Flp 3, 8-14
EWANGELIA: J 8, 1-11
22 marca 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Katarzyny, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Dn 13, 41-62
PSALM 23
EWANGELIA: J8, 12-20
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ROK

K A PŁ A ŃSK I

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

To nie gwoździe
Cię przebiły,
lecz mój

23 marca 2010 r. – WTOREK

Św. Turybiusz z Mongrovejo, biskup
Imieniny: Pelagii, Feliksa, Oktawiana
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4-9
PSALM 102
EWANGELIA: J 8, 21-30
24 marca 2009 r. – ŚRODA
Narodowy Dzień Życia
Imieniny: Marka, Katarzyny, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 14-20. 91-92. 95
PSALM Dn 3
EWANGELIA: J 8, 31-42

Ewangelia: J 8, 1-11
„I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”
Jak łatwo przychodzi nam dostrzegać błędy u innych. Ręce nas
świerzbią, aby „rzucać” w drugiego kamieniem. Kto pierwszy?
Ten kto jest bez grzechu. Nikt się nie znalazł. Jezus nie potępia,
ale nie jest pobłażliwy. „Od tej chwili już nie grzesz!” To jest warunek
miłosierdzia okazywanego nam na każdym kroku. Konfesjonał –
miłosierdzie – nie grzesz !

25 marca 2010 r. – CZWARTEK
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, uroczys tość
Dzień Światowy Życia
Imieniny: Marii, Wieńczysława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 40
Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu
Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38
na twarzy. Niech Bóg błogosławi

Z okazji imienin
SIOSTRY LIDII ŚPIEWAK CR

26 marca 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Emanuela, Teodora, Larysy
LITURGIA SŁOWA:
Jr 20, 10-13
PSALM 18
EWANGELIA: J 10, 31-42
27 marca 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Lidii, Ernesta, Ruprechta
LITURGIA SŁOWA:
Ez 37, 21-28
PSALM Jr 31
EWANGELIA: J 11, 45-57

i obdarza swymi łaskami, abyś
wytrwale podążała obraną przez
siebie drogą życiową pełniąc
z radością służbę Bogu i ludziom.
Niech Jezus Zmartwychwstały
wspiera Cię swą mocą i zawsze
przy Tobie, był a Maryja swą matczyną opieką prowadziła
w posłudze zakonnej.
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Sens Wiekliego Postu w naszym życiu
W Wielkim Poście szykujemy się do wielkich zmian i rewolucji w naszym życiu. Jednak to nasze życie rozszerza
się nagle do naszej rodziny, miasta, kraju i całego świata. Stwierdzamy, że gdyby inni coś zmienili, to nam zmiana
poszłaby łatwiej, albo w ogóle nie byłaby potrzebna. Gdzieś w sercu rodzi się myśl, że ja nie muszę się jeszcze
zmieniać... Jednak dopiero po latach przekonujemy się na własnej skórze, że to jednak ja muszę się zmienić,
że mój obraz świata, w którym żyję zależy ode mnie. Co więcej, świat jaki mnie otacza jest niejako lustrzanym odbiciem
mojego życia. Serce ludzkie, to jeden z najciekawszych obszarów człowieka. „Nic, co wchodzi w serce nie może
uczynić go nieczystym, lecz to co wychodzi z niego”. Co Jezus chciał tu powiedzieć i jak to się ma do Wielkiego
Postu? Jezus, chce zmienić moją mentalność. Dobrze znamy przywary faryzeuszy, do których Jezus kierował
te słowa. Faryzeusz gorszył się brudnym kubkiem, niemytymi rękoma, a nie zważał na to jakie ma serce, co w nim
jest, co z niego wychodzi... Jezus chce, byśmy zrozumieli, że świętym może być człowiek, który ma brudne ręce,
czy pije z brudnego kubka, ale nie może nim być ten, którego serce jest źródłem nieczystości. Zauważmy także,
że Jezus mówiąc o złu, nie mówi tylko o zjawisku, które złem można nazwać. Mówi o konkretnych sprawach, postawach
i czynach (nierząd, kłamstwo, zazdrość, obelgi...). Kiedy będziemy stawać w prawdzie o naszym sercu, o jego stanie,
nie bawmy się w ogólniki, ale zajmijmy się konkretnymi postawami i decyzjami, motywacjami. Tylko skupiając naszą
uwagę na naszym sercu, a nie na czystości kubków, będziemy mieć pewność, że kolejny Wielki Post w naszym
życiu, będzie miał sens i nie będzie czasem zmarnowanym na liczeniu ile cukierków mam zjeść, a ile to już będzie
Katarzyna Langowska
wbrew zasadom Wielkiego Postu.

Legenda o dobrej pliszce, która współczuwała cierpiącemu Panu Jezusowi.
Posłuchajcie o życiu Pana Jezusa i Jego cierpieniu – legendy o dobrej pliszce. Prawda żywa i prawdziwa - mówiąca,
jak Bóg Jezus cierpiał męki za nasze winy. Jak doszło do tego wydanego wyroku, aby Go ukrzyżować i pozbawić
życia. A gdy Go wyszydzili, włożyli na Jezusa własne Jego szaty i odprowadzili na miejsce ukrzyżowania. Ukrzyżowali
Pana Jezusa i dwóch złoczyńców. Nastąpiło wyszydzenie na Krzyżu. Niektórzy stali obok Krzyża i przyglądali
się cierpieniom Jezusa Chrystusa – ogromnie przeżywali, współczuli Mu. Ci zaś, którzy przechodzili obok bluźnili
i potrząsali głowami, mówiąc: „Ty, który burzysz świątynię i w trzech dniach ją odbudowujesz, wybaw sam siebie,
jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z Krzyża!” Echo wyszydzenia słychać było bardzo daleko. W pobliżu znajdowały
się ogrody oliwne, a w nich moc ptactwa. Przyroda współczuła Jezusowi na Krzyżu, który cierpiał ogromne męki.
Była tam i nasza pliszka, która wszystko słyszała. Spoglądała z wysoka. Widziała cierpiącego Pana Jezusa i dwóch
złoczyńców. Postanowiła zbliżyć się do Niego. Myśląc, że Mu pomoże – przyfrunęła – pojawiła się ogromna
litość w myśleniu ptaka, może pomogę Mu. Widziała to cierpienie, ból – spływającą krew spod wieńca na Głowie,
ostre kolce wciskały się, powodując ból, przebite ręce, nogi i przebity bok przez żołnierza. Dostaje natchnienia.
Próbuje choć jeden krwawy kolec usunąć. Swoim małym dziobkiem wyrywa kolec z Głowy Świętej. Popłynęła
kropla krwi Jezusowej po piórkach na piersi pliszce- stała się natychmiast czerwona na znak męki Pańskiej.
Było to uczynek miłosierny. Kochał Boga swym rozumem ptasim. Kolor na piersi, który otrzymała pliszka, przekazała
potomnym swoim pliszkom, aby pamiętały cierpienie Jezusa. Litość i miłosierdzie wyrosło u ptaka – pliszki
było u żyjących ludzi. Nie h prawda o Jezusie i legenda o naszej pliszce trwa na zawsze.
Stefan Suwała

Modlitwa JANA PAWEŁA II za kapłanów.
Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym
Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować
Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.
Matko Chrystusa, Kapłanowi - Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone
Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów
Matko Zbawiciela.
Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic
danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.
Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy
nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną oﬁarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko Kapłanów.
Amen.
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ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu,
od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu,
by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków,
a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób
za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt,
że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu
uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie
związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż
była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa
Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd.
Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między
niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.Nie mamy również pewności,
dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej podaje się wyjaśnienie
wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, które
dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element.
Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia.
Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego właśnie
w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć
i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.

Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania.
Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”.
POZDROWIENIE ANIELSKIE- modlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku
św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela - „łaski pełna” - Kościół oparł wiarę
w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona.
Słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” zawierają
część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała
podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi
tak wielkiej godności. Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św. Pius V oﬁcjalnie
wprowadził resztę słów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały
miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia
sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości - niewinności, czystości,
celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy. Do liturgii Pozdrowienie
Anielskie zostało wprowadzone w formie antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII.
Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego.
ANIOŁ PAŃSKI- historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano
trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne
odmawianie tej modlitwy, przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało. Paweł VI
w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus tymi słowami zachęca do odmawiania tej modlitwy: „Gdy chodzi
o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie
tej modlitwy zostało zachowane. Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa
prosta, zaczerpnięta z Pisma świętego”. Papież sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając
się przy tej okazji z wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym
po modlitwie udziela błogosławieństwa.
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INFORMACJE i

Ochrzczeni zostali

W ramach wizytacji Ks. Biskupa Ordynariusza w naszej paraﬁi, Pasterz
diecezji nawiedzi:
22.03.2010 PONIEDZIAŁEK
Godz. 9.00 - Ośrodek szkolno-wychowawczy, spotkanie z młodzieżą
i nauczycielami
Godz. 11.00. - Szkoła Podstawowa nr 23
Godz. 14.30 - Hospicjum
1. Dzisiaj przed kościołem młodzież sprzedaje palmy. Dochód
ze sprzedaży palm jest przeznaczony na doﬁnansowanie wakacyjnych
rekolekcji oazowych – dzieci i młodzieży z naszej paraﬁi.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700. Taca zbierana w czasie
tego nabożeństwa przeznaczona jest na przygotowanie Grobu Pańskiego.
3. Od jutra, 22 marca, w kancelarii paraﬁalnej można zgłaszać dzieci,
które w Święta Wielkanocne przyjmą Sakrament Chrztu Świętego.
Wymagane dokumenty to: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu
Cywilnego, oraz zaświadczenia dla Rodziców Chrzestnych, z paraﬁi
ich zamieszkania, że mogą pełnić funkcję Chrzestnego, jeśli są spoza
naszej paraﬁi.
4. W czwartek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy spotkanie
archanioła Gabriela z Maryją, podczas którego dowiedziała się, że zostanie
Matką Syna Bożego. Zgoda Maryi rozpoczęła nowy etap historii relacji
między Bogiem a człowiekiem. Podziękujmy za Jej „ﬁat”, biorąc udział
we Mszy Świętej wieczornej.
6. Za tydzień Niedziela Palmowa, dzień tryumfalnego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy.

Adam Paweł Piotrowski
Jakub Karol Łoboda
Mateusz Piaseczny
Oliwia Skierucha
Piotr Borowski
W uroczystym
dniuprzyłączenie
Was do dzieci
Bożych przez
sakrament
Chrztu Świętego
życzymy wielu
łask Boż ych
i radości z życia

Odszedł do Pana
Er yk Lis

Wieczny
odpoczynek
racz mu dać
Panie...

W Wielkim Poście:

W niedziele W piątek
GORZKIE ŻALE
z Kazaniem
Pasyjnym
o godz. 17.00

DROGA KRZYŻOWA

Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu Mego.

dla Dzieci – o godz. 16.30
dla Dorosłych – o godz. 7.30 i 17.30
dla Młodzieży – o godz. 19.00

Pragnę tak kochać Boga, aby nie
będąc znanym nikomu, cierpieć
dla pomnożenia Bożej chwały.

ulicami naszego osiedla

Pallotyńska Fundacji Ad Caritatem w imieniu organizatorów
zaprasza na serie koncertów i spotkań pod wspólną nazwą
„Wielkopostne Spotkania Pasyjne. Odbywać się będą w każdą
niedzielę Wielkiego Postu w różnych kościołach Radomia.
Poniżej zamieszczamy program i miejsce spotkania. Wszystkie
koncerty rozpoczynają się o godzinie 19.00:
21 MARCA - Chór klerycki seminarium radomskiego - Pasja
wg. ewangelii św. Łukasz Wyższe Seminarium Duchowne.
28 MARCA - Droga Krzyżowa ulicami Radomia-rozpoczęcie
przy kościele św. Jana Chrzciciela Fara
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Św. Wincenty Pallotti

1% Twojego podatku pomoże
chorym wesprze budowę
Domu Hospicyjnego
Hospicjum Królowej Apostołów
Radom, ul. Wiejska 2,
tel. (048) 366-81-44
hospes@hospicjum.radom.pl
www.hospicjum.radom.pl
PEKAO S.A. II o/Radom
07 1240 3259 1111 0000 3003 1539
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