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„I rozległ się głos z nieba”. Głos ten musieli usłyszeć wszyscy, którzy 
gromadzili się przy Janie Chrzcicielu, aby z jego rąk przyjąć chrzest. 
„Przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony”. Głos 
rozległ się, kiedy Jezus wychodził z wody, a Jan mówi, że „On będzie
was chrzcił Duchem Świętym”. Ten Duch Święty zstępuje na Jezusa,
a głos potwierdza, że jest On Synem Bożym. Było to potwierdzenie
na potrzeby obecnych tam osób. Znak zewnętrzny. Takie znaki 
są nam potrzebne, dlatego Jezus ustanowił w Kościele sakramenty.
Pierwszym przyjmowanym sakramentem przez człowieka jest chrzest. 
Przez ten sakrament w nowy sposób darowane jest nam ojcostwo 
Boga, a ten, kto je otrzymuje nabywa nowy stosunek usynowienia. 
Woda, Krzyżmo święte, biała szata, świeca – to znaki, dzięki którym 
możemy łatwiej przyjąć prawdy wiary. Pamiętajmy datę naszego 
chrztu. Odnawiajmy przyrzeczenia chrzcielne. Czy wyrzekacie się 
grzechu? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa? Taka jest nasza wiara. 
Potwierdzali to nasi rodzice i chrzestni. Teraz my naszym życiem 
musimy potwierdzić to samo.

E WA N G E L I A :  M k  1 ,  6 b -1 1

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg pamięta o swoich obietnicach”.

C H R Z E S T  PA N A  J E Z US A

Nr: 1035
11/01/2015

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Kiedy Bóg przyzwala, 

abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności 
lub z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, 

zawsze obdarza nas też łaską i mocą, 
byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna”.
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„Ja przyszedłem po to, 
aby owce miały życie i miały je w obfitości”. /J 10, 10/

Ten Światowy Dzień Młodzieży mógł nie wydawać się 
„pewną, bezpieczną inwestycją”. Spotkanie w Denver 
stanowiło dla Ojca Świętego duże wyzwanie. Stany 
Zjednoczone były arkadią, o której śnili Polacy, 
a jednocześnie miejscem, gdzie działalność młodo-
cianych gangów rozwijała się w najlepsze. Media 
kreowały obraz amerykańskiej młodzieży jako butnej, 
znudzonej posiadaniem, żądnej rozbojów. 

W taki klimat miał wejść Jan Paweł II z przesłaniem 
o prawdziwym życiu i jego Dawcy – Chrystusie. Nie 
mógł i nie chciał zrezygnować. Zresztą potem, podczas 
Spotkania, potwierdził słowami swoją postawę, mówiąc:
„Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić 
ją na dachach”. Nikt chyba jednak nie wątpi, że 
potrzebował szczególnej asystencji Ducha Świętego, 
który w swojej „kreatywności i fantazji” potrafi 
dokonywać cudów w ludzkich sercach. Tak właśnie 

się stało. Dialog Papieża z młodymi nie przebiegał sielan-
kowo i nieuniknione było konkretne i mocne wskazanie
na potrzebę chronienia życia – zarówno tego najmniej-
szego, jak i tego, które ginie od kul gangsterów lub 
zostaje zniszczone przez grzech. Jednak padły też 
bardzo ciepłe słowa Ojca Świętego: „John Paul II, 
he loves you! John Paul II, waits for you!” /„Jan Paweł II
kocha Was, czeka na Was!”/.

Kogo naśladował nasz drogi Święty? Oczywiście samego
Jezusa, przynoszącego „życie w obfitości”. Chrystus 
nie przekazuje mglistej, rozmytej nauki, ale jasno 
sprecyzowane Przekazanie Miłości. Jeśli zgodzimy 
się je realizować – nie zawsze będzie łatwo. Z drugiej 
jednak strony – nigdy nie zaznamy nudy, zaś wątpli-
wości i zniechęcenie rozwieje uśmiech dostrzegany 
w oczach drugiego człowieka. Wtedy rzeczywiście 
nasze życie nabierze „obfitości”, bo przecież… jedynie
miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu
przy tym stać się bogatym.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
DENVER / 1993

ms

Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 1500 
ul. Gagarina 25; ul. Grenadierów 12/14/16

Wtorek, 13 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 15, 17 i 22

Środa, 14 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 24, 26, 28 i 30

Czwartek, 15 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 9 i 16

Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 15Poniedziałek, 12 stycznia, od godz. 150000

Gagarina 25; ul. Grenadierów 12/14/16

, 13 stycznia, od godz. 15, 13 stycznia, od godz. 150000

 Sandomierska 15, 17 i 22

Środa, 14 stycznia, od godz. 15Środa, 14 stycznia, od godz. 150000

ul. Sandomierska 24, 26, 28 i 30

Czwartek, 15 stycznia, od godz. 15Czwartek, 15 stycznia, od godz. 150000

Piątek, 16 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne 
i bloki: 2, 5, 11 i 13

Sobota, 17 stycznia, od godz. 900

ul. Świętokrzyska 15, 17 i 21

Poniedziałek, 19 stycznia, od godz. 1500

ul. Jana Pawła II 2 i 4; ul. Cisowa 1, 3, 5 i 7

Wtorek, 20 stycznia, popołudniu i wieczorem
wszystkie zgłoszenia indywidualne

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

Alfabet rodzica:
Akceptuj swoje dziecko. 
Bądź dla niego oparciem. 
Chwal je jak najczęściej.

Dotrzymuj przyrzeczeń wobec dziecka.

„Panie Boże, 
proszę Cię 

o nieskończone 
zdrowie”.

MODLITWA
 DZIECKA

„Jeśli ktoś przyjął miłość Bożą, przywracającą mu sens życia, 
czyż może powstrzymać pragnienie przekazania jej innym?”

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Jadwiga Kulik

Sakrament chrztu świętego
w grudniu przyjęli:

Odeszli w grudniu do Pana:

Dariusz Głuch /l. 43/
Anna Małgorzata Ratyńska /l. 57/
Andrzej Sułecki /l. 68/
Józef Wojtalik /l. 68/
Regina Pawłowska /l. 69/
Adam Franciszek Skierczyński /l. 69/
Andrzej Kazimierz Nowak /l. 70/
Ryszard Smoleń /l. 73/
Zofia Minda /l. 74/
Edward Grochala /l. 75/
Elżbieta Fituch /l. 76/
Józef Janas /l. 76/
Janina Leokadia Stępniewska /l. 78/
Leokadia Kaliszewska /l. 82/
Wanda Molenda /l. 86/
Józefa Prokop /l. 91/
Zofia Mieśnik /l. 92/
Władysława Jaśkiewicz /l. 93/

Janina Leokadia Stępniewska /l. 78/

Sakrament małżeństwa w grudniu przyjęli:

Marta Nawrot i Jacek Korczak

Alicja Kapciak
Jan Borkowski

Lena Agnieszka Markwat
Magdalena Wójcik

Zuzanna Imiołek
Klaudia Jurmanowicz
Adam Piotr Szmigiel

Lena Derleta
Dawid Stachowicz

Lena Kornelia Antczak
Igor Rafał Antczak

Łucja Safin
Nataniel Badełek – Daoud

Igor Towarek
Antoni Arkadiusz Potasiński

Alicja Kędys
Nikola Roksana Duchnicka

Aleks Królikowski
Ksawery Szymon Pudzianowski

Marcel Szczypiór
Wiktor Igor Adach

Co robisz, aby miłości było więcej?

Nie odpowiadajmy retorycznie. Krasomówstwa mamy
dosyć. Konkretne pytanie wymaga konkretnej odpo-
wiedzi. Co czynimy – JA I TY – by miłości było więcej?

Nigdy wcześniej nie słyszałam tak precyzyjnie posta-
wionego pytania o miłość. Teraz nieustannie rozmyślam,
ile treści się w nim mieści (za rym przepraszam). 
Zastanawiam się nad sensem życia i własnymi czynami. 
Myślałam, że jak nie czynię źle, to już jest dobrze. 
Rozumuję, że w pytaniu nie chodzi, abyśmy tylko 
MÓWILI „kocham”, lecz by dzięki naszym CZYNOM 
inni uwierzyli, że dobro istnieje. Aby doświadczając 
miłości mogli wreszcie otworzyć własne serce i powie-
dzieć: „kocham”, „dziękuję”, „jak dobrze, że jesteś”…

Gdy dostrzegamy zło, ulegamy – jak większość 
społeczeństwa – głębokiej frustracji. I to jest dobre 
– gdy jesteśmy „faszerowani” bulwersującymi 
wiadomościami, a takich nie szczędzą nam media, 
okazujemy w sposób bardzo ekspresyjny swój stosunek
do zła. Od plugastwa i ohydy osobiście odcinam się, 
często cytując słowa znanej piosenkarki: „Niech ktoś 
zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam”. Łudziłam się 
(aż do tej pory), że taki wykręt wystarczy, że dosta-
tecznie jasno przedstawia mój negatywny stosunek 
do zła i wszelkich jego konsekwencji. 

Czemu więc wciąż dręczy mnie pytanie: „Co zrobiłaś, 
aby miłości było więcej?”

Nasz ukochany Ojciec, św. Jan Paweł II, powiedział: 
„To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, 
która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana 
przez siłę zła, egoizmu i strachu”. 

Nie mamy wpływu (w ujęciu globalnym) na ludzkie losy.
Zatem rozejrzyjmy się we własnym środowisku. 
Ilu ludzi umieszczonych w domach opieki wypatruje
wyblakłymi od łez oczami na syna czy córkę? Czy wiesz, 
jak strasznie boli ból psychiczny? Tęsknota za bliskimi 
taki ból zadaje… Widziałam człowieka pragnącego 
odrobiny czułości… Jeżeli w sercach naszych zabrakło
dla nich miejsca – wspomnijmy ich teraz!

Nienawiść. Wielu z nas zna to uczucie. Jesteśmy skłóceni
z rodziną, z sąsiadem… Potraktujmy jako przestrogę 
tę myśl: „Nie chowaj w sercu nienawiści. Ona nie wroga
Twojego, lecz Ciebie zniszczy.”
 
Przebaczenie. 
Jest najtrudniejszą miłością /Albert Schweitzer/, 
ale ciężar z serca zdejmuje, leczy rany. 

Zatem co czynić mamy, aby miłości było więcej? 
Za podpowiedź niech posłużą słowa bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki – sługi prawdy i wolności – powtarzane 
za św. Pawłem: „Zło dobrem zwyciężaj.”

ABY MIŁOŚCI BYŁO WIĘCEJ
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11 stycznia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Matyldy, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1-4. 6-7
PSALM 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Mk 1, 6b-11

12 stycznia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Arkadiusza, Czesławy
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 1, 1-6
PSALM97, 1-2. 6-7. 9 i 12
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

13 stycznia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Weroniki, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 5-12
PSALM 8, 2a i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

14 stycznia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Feliksa, Ordona
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 14-18
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 29-39

15 stycznia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Aleksandra, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 3, 7-14
PSALM 95, 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

16 stycznia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4, 1-5. 11
PSALM 78, 3 i 4bc. 6-7. 8
EWANGELIA: Mk 2, 1-12

17 stycznia 2015r. – SOBOTA
IImieniny: Mariana, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4, 12-16
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci 
przygotowujących się do I Komunii świętej i ich rodziców.

2. Dzisiaj o godz. 1700 zapraszamy na „Wieczór kolęd”. W programie śpiew 
kolęd w wykonaniu: Scholi dziecięcej, młodzieżowej „Scholi Pallottiego” 
i chóru „Gloria Dei”.

3. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta dla Pielgrzymów 
„Białej 11”. Po Mszy świętej odbędzie się pielgrzymkowe spotkanie 
opłatkowe.

4. Jutro, ze względu na trwającą kolędę, nie będzie Mszy świętej trydenckiej.

5. We wtorek, 13 stycznia, zapraszamy na Nabożeństwo fatimskie dla 
osób starszych, chorych i samotnych. Od godziny 830 różaniec i okazja 
do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta.

6. W czwartek, 15 stycznia, o godz. 1700 w Klubie Osiedlowym „Ustronie” 
przy ul. Sandomierskiej 14 odbędzie się „Koncert świąteczno – noworoczny. 
Na Koncert zaprasza Społeczne Ognisko Artystyczne „Radom Ustronie” 
i Klub Osiedlowy „Ustronie”.

7. W przyszłą niedzielę, 18 stycznia, odbędzie się spotkanie opłatkowe 
Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa diecezji 
radomskiej. Program spotkania: 
* godz. 1600 – zawiązanie wspólnoty /kawiarenka parafialna/ 
* godz. 1630 – film o Rozalii Celakównie
* godz. 1800 – Msza święta w kościele
* godz. 1900 – opłatek 

8. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej dla młodzieży przygoto-
wującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

9. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza 
do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Wyjazd 
do Częstochowy sprzed naszego kościoła w niedzielę, 1 lutego, 
o godz. 1400; powrót 2 lutego rano. Szczegółowe informacje podane są 
w gablotach parafialnych.

10. Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, 
a z różnych powodów nie mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie,
prosimy o zgłoszenie osobiste bądź telefoniczne do czwartku, 15 stycznia,
włącznie. Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy we wtorek, 20 stycznia, 
popołudniu.

 godz. 630, 800, 915, 1030 (dla młodzieży),  1145 (dla dzieci), 1300 i 1800.godz. godz. 

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych 
w naszej parafii:

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE


