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„Dokonaj także tutaj w swojej ojczyźnie, tych rzeczy, 
które (...) wydarzyły się w Kafarnaum”. Z taką prośbą zwra-
cają się nazarejczycy do „Syna Józefa”. Chcą cudów i dowodów,
bo brak im wiary. Żądni sensacji „wyrzucili Go z miasta 
i chcą Go strącić w przepaść”, zabić. „On jednak przeszedł 
pośród nich i oddalił się”. Jezus idzie gdzie indziej, aby szukać
wiary wśród pogan. Czy „Syn Józefa” może być prorokiem?
Mają wątpliwości, co do Jego osoby. Byli zarozumiali, 
chcieli zmusić Jezusa do przyjęcia własnych planów, ale 
Jego kraina jest tam, gdzie On przebywa, tam gdzie znajdzie
głęboką wiarę. Czy ja podświadomie nie oczekuję cudów 
i dowodów potwierdzających Boskość Jezusa? Czy moja 
ojczyzna jest miejscem gdzie „prorok jest mile widziany”? 
Chryste, wzmacniaj moją wiarę, abym nigdy nie zwątpił 
w Ciebie.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”.

Nr.: 1090
31/01/2016

4.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Adam Żak

E W A N G E L I A :  Ł k  4 ,  2 1- 3 0

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy”.

„Wszystkie prawdy objawione pochodzą z tego samego Boskiego źródła 
i należy wierzyć w nie z tą samą wiarą, 

ale niektóre z nich są ważniejsze, 
ponieważ wyrażają bardziej bezpośrednio istotę Ewangelii”.
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W tym tygodniu kończymy Rok 
Życia Konsekrowanego. Dziękujemy
Bogu za siostry zmartwychwstanki 
i księży pallotynów mieszkających 
pośród nas. W wakacje powróciła 
do naszej parafii s. Lidia…

Droga Siostro Lidio! W sierpniu
ponownie rozpoczęła Siostra posługę
w naszej parafii, z czego się bardzo
cieszymy, gdyż jest Siostra ukochana
przez wszystkie dzieci. W imieniu 
naszych Czytelników chciałybyśmy
zadać Siostrze kilka pytań. Jak minął 
Siostrze rok poza naszą parafią?

Przez rok byłam w Krakowie i minął
mi on w tęsknocie za parafią, dziećmi,
które katechizowałam, osobami, 
które spotykałam, gdyż mocno 
zżyłam się ze wszystkimi w ciągu 
8 lat pobytu na Młodzianowie.

Jak długo jest już Siostra w zakonie?
Co przyczyniło się do tego, 
że wybrała Siostra taką właśnie
drogę w swoim życiu?

Od złożenia pierwszych ślubów 
zakonnych w Zgromadzeniu Sióstr 
Zmartwychwstanek minęły już 
23 lata. Drogę taką wybrałam, po-
nieważ w moim domu rodzinnym
była wspólna modlitwa, czytanie 
Pisma Świętego, życiorysów świętych
i oczywiście głęboka wiara moich 
rodziców. To rozbudziło we mnie 
głębokie umiłowanie Boga.

Zanim Siostra trafiła do naszej 
parafii, gdzie Siostra wcześniej 
pracowała?

Moje wcześniejsze placówki to:
Szczekociny, Kęty, Koniecpol, 

Warszawa, Sochaczew, Kraków. 
Moim głównym zajęciem była zawsze
katechizacja dzieci i młodzieży.

Czym jeszcze zajmuje się Siostra 
w naszej parafii? Czy posługa u nas 
jest trudna i wymagająca?

Oprócz katechizacji chodzę też do 
osób starszych i samotnych na roz-
mowy i wspólną modlitwę. Naukę 
dzieci w przedszkolu i szkole uważam
za wymagające zajęcie, ale sprawia 
mi ono wiele radości. 

Co Siostra lubi robić w wolnym 
czasie? Jakie są Siostry zaintereso-
wania, hobby?

Nie mam czasu z racji bardzo wielu
obowiązków wynikających z kate-
chizacji i troski o Dom zakonny. 
Każdą wolną chwilę wykorzystuję 
na odwiedziny chorych – bardzo 
lubię przebywać i rozmawiać z oso-
bami starszymi. Lubię też słuchać
muzyki i rozmawiać z ludźmi o 
Bogu.

Czy zdarza się Siostrze tęsknić 
za swoją rodziną? Czy często 
odwiedza Siostra swoje 
rodzinne strony?

Mam bardzo kochającą rodzinę, 
więc zdarza się, że tęsknię za nimi. 
Do chorego Tatusia często telefo-
nuję, a od czasu do czasu jadę do 
niego, do Częstochowy, odwiedzam
grób Mamy, ale przede wszystkim 
w tęsknocie modlę się za nich. 
Oczywiście jadę też do Tronu 
Jasnogórskiej Pani – bo też bardzo 
Ją kocham i z Nią rozmawiam.

Słyszałyśmy, że niektórzy księża, 
ale i siostry zakonne mają swoich 
ulubionych patronów lub świętych,
do których często zwracają się 
zwłaszcza w trudnych chwilach. 
Czy posiada Siostra taką osobę, 
której pomoc Siostra odczuwa 
w szczególny sposób?

Mam wielu świętych, których kocham
i proszę o pomoc. Należą do nich: 
Anioł Stróż, św. Lidia, św. Ojciec Pio,
św. Jan Maria Vianney, św. Jan Bosko,
bł. Matka Celina. W ostatnim czasie
zwracam się do mojej zmarłej 
niedawno Mamusi. Czułam ogromną
jej pomoc i czuję nadal. Żaden z 
moich świętych, do których modlę się
codziennie, nigdy mnie nie zawiódł.

Dziś ostatni dzień stycznia. Czy ma 
Siostra jakieś noworoczne życzenie,
którym chciałaby się podzielić 
z naszymi Czytelnikami?

Zaczął się Rok Miłosierdzia, więc 
moim noworocznym życzeniem 
jest żyć dla innych, nieść im radość 
i pociechę. Chciałabym również, 
aby nasi Parafianie byli także bardzo
wyczuleni na potrzeby drugiego 
człowieka i byli szczególnie 
miłosierni. Szczęść Boże!

Bardzo się cieszymy, 
że znów Siostra jest z nami 

i życzymy wszelkiego dobra!

„NIEŚĆ WSZYSTKIM RADOŚĆ I POCIECHĘ”

Rozmawiały 
Ola i Ala Faryna

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Zgodnie z tradycją apostolską, która wywodzi się od samego dnia 

Zmartwychwstania Chrystusa, misterium paschalne Kościół obchodzi co osiem dni, 
w dniu, który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą.”

Zmartwychwstania Chrystusa, misterium paschalne Kościół obchodzi co osiem dni, 

„Silna więź łącząca Cię z dzieckiem i wspaniały kontakt, jaki z nim masz, 
to dla Was obojga doskonały punkt wyjścia do budowania i wzmacniania pewności siebie”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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ZAPRASZAMY NA FERIE Z OAZĄ
Od poniedziałku (1 lutego) do piątku (5 lutego) w godz. 10-14 

zapraszamy dzieci i młodzież na spotkania, 
by atrakcyjnie i kreatywnie spędzać czas na modlitwie i wspólnej zabawie. 

W programie: konkursy, ciekawe prezentacje oraz możliwość wspólnego wyjścia 
(w zależności od warunków pogodowych) na lodowisko, do kina oraz... niespodzianka. 

Prosimy o punktualne gromadzenie się o godz. 1000 przed kaplicą Świętej Rodziny. 
Spotkania zakończymy Eucharystią i uroczystym posiłkiem w sobotę, 6 lutego, o godz. 1500.

Ruch Światło-Życie

Gorąco zachęcamy wszystkich naszych Parafian 
i wszystkich ludzi dobrego serca, by przekazać 1% 
podatku na potrzeby Świetlicy Caritas Pallotyńska 
działającej przy naszej Parafii Świętego Józefa.

Wszyscy płacimy podatki i tak często narzekamy, 
że nasze ciężko zapracowane pieniądze są źle wyko-
rzystywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty)
jest w naszych rękach! Kiedy wiele osób przekaże 1% 
na potrzeby Świetlicy, uzbiera się suma, która bardzo 
konkretnie pomoże tym, którzy są w potrzebie: dzieciom,
naszym seniorom, a także ubogim z naszej parafii i nie 
tylko. Na przekazanie 1% jest czas do końca kwietnia.

Każdemu, kto zechce przekazać 1% podatku na 
Świetlicę Caritas Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną
pomoc w wypełnieniu całego PIT’u, dostarczymy ją 
do Urzędu Skarbowego i poinformujemy o terminie 
odbioru. Czyli tak, jak to bywa już od kilku lat.

Informacja pod numerem telefonu: 
48 366 41 43 

lub odwiedzając nasze biuro 
przy ul. Młodzianowskiej 124

(w dni powszednie od godz. 900 do godz. 1500, 
pod kancelarią). 

Jeśli sami Państwo wypełniają deklarację, 
to bardzo ważne jest, aby wypełniając PIT wpisać 

w odpowiedniej rubryce tzw. CEL SZCZEGÓŁOWY, 
czyli w naszym przypadku CARITAS PALLOTYŃSKA,  

oraz numer KRS: 0000309499.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej nowej 
strony internetowej. Tam dowiecie się o nas więcej.

 www.caritas-pallotyni.pl

 ks. Artur Wierzbicki SAC
Dyrektor Caritas Pallotyńska Zespól Radom 

TYLKO 1%,  A MOŻE SPRAWIĆ RADOŚĆ!

Czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi
Święto Ofiarowania Pańskiego. Na 
przestrzeni wieków zmieniło ono 
nie tylko swoją nazwę, ale także 
charakter. Dawniej Liturgia tego 
dnia mówiła o oczyszczeniu Matki 
Bożej. Dzisiaj w tym dniu akcent 
położony jest na osobę Jezusa,
który jest „Światłością świata” 
i „Światłem na oświecenie pogan”.
 

Kościół obchodził to Święto już 
w IV wieku. W tradycji polskiej 
Święto to nazywane jest Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. Począwszy
od IX wieku wierni w tym dniu
przynoszą do kościoła świece zwane
gromnicami.

Z gromnicą wiąże się wiele legend
i podań, przenikniętych miłością 
i ufnością do Bożej Opiekunki. 
Zapalony płomień gromnicy donie-

siony do domu po Mszy świętej 
ma zwiastować zgodę i miłość w 
rodzinie. Poświęcone świece, jako 
znak Bożej jasności, zapalano w 
trudnych chwilach: podczas burzy
stawiano te świece w oknach, 
gromnicami zażegnywano klęski 
gradowe, dymem z nich kreślono 
znaki krzyża na drzwiach, piecu 
i oknach jako „zapory” przeciw 
nieszczęściom i złu. Na Wybrzeżu 
matki i żony oczekujące na powrót 
mężów i synów z mórz i oceanów 
nękane niepokojem o ich los 
zapalają gromnice. 

W Święto Matki Bożej Gromnicznej
kończy się czas śpiewania kolęd,
trzymania żłóbków i choinek. 
Kończy się również zasadniczo 
czas duszpasterskich wizyt 
w rodzinach.

Dzień Matki Bożej Gromnicznej 
miał przez cale stulecia wielkie 

znaczenie w roku kalendarzowym. 
Na wsi pachołkowie i służące otrzy-
mywali zapłatę za przepracowany 
rok i mogli zmienić chlebodawcę. 
Z Maryjnym świętem łączyły się też 
przysłowia wyrażające radość na 
nadchodzącą wiosnę: „Gromnica, 
zimy połowica”, „gdy na gromnicę
z dachu ciecze, zima jeszcze się 
odwlecze”, „gdy na Gromniczną 
rozstaje – rzadkie będą urodzaje”, 
„gdy na Gromniczną mróz, chowaj 
chłopie sanie, szykuj wóz”.

Od początku lutego dni są wyraźnie
dłuższe. Stare porzekadło ludowe 
mówi, że o ile dzień zimowego 
przesilenia 22 grudnia był najciem-
niejszy w roku, to na Nowy Rok 
„przybywa dnia na barani skok”. 
2 lutego dzień jest już dłuższy 
o całą godzinę!

„Gdy na Gromniczną jest ładnie, 
dużo śniegu jeszcze spadnie”.

GROMNICA ZIMY POŁOWICA

opr. Jadwiga Kulik

Wszystkim z serca dziękujemy!
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1. Dzisiaj o godz. 1700 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 wystawią 
w naszym kościele jasełka. Serdecznie zapraszamy.

2. W pierwszym tygodniu ferii, w dniach od 1 do 5 lutego, 
w godzinach 1000 - 1400, oaza zaprasza dzieci i młodzież na wspólne 
radowanie się wolnym czasem. W programie: zabawy, konkursy, 
ciekawe prezentacje oraz możliwość wspólnego wyjścia (w zależności 
od warunków pogodowych) na lodowisko, do kina oraz... niespodzianka.
Prosimy o punktualne gromadzenie się o godz. 1000 przy kaplicy 
Świętej Rodziny. Spotkania zakończymy Eucharystią i uroczystym 
posiłkiem w sobotę, 6 lutego, o godz. 1500.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne, 
a następnie Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.

4. We wtorek, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, 
w naszej Ojczyźnie zwane Świętem Maki Bożej Gromnicznej. 
Jest to zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. Zapraszamy wszystkich
do modlitwy dziękczynnej za dar osób, które swoje życie poświęciły 
szczególnej służbie Bogu i człowiekowi. Msze święte tego dnia w naszym
kościele będą sprawowane o godz.: 630, 800, 930 i 1800. Decyzją Konferencji
Episkopatu Polski, taca z tego dnia przeznaczona jest na rzecz zakonów 
kontemplacyjnych. Poświęcenie gromnic przed każdą Mszą świętą.

5. W środę, 3 lutego, przypada wspomnienie św. Błażeja – patrona chorób 
gardła. Błogosławieństwo świecami św. Błażeja po każdej Mszy świętej.

6. W piątek, 5 lutego, wspominamy św. Agatę. Zgodnie tradycją, tego dnia
święcimy chleb, sól i wodę, które przechowywane w naszych domach, 
mają chronić przed pożarami i zarazą. Poświęcenie chleba, soli i wody 
podczas każdej Mszy świętej.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek, 4 lutego, o godz. 1720 Nabożeństwo w intencji nowych, 
świętych powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza święta 
w tej intencji.

8. W I piątek, 5 lutego, spowiedź dla dorosłych, dzieci i młodzieży, 
podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Ze względu 
na ferie zimowe, dzieci zapraszamy na Mszę świętą o godz. 1800. 
Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. Również 
w I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 
Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie 
przed Mszą świętą wieczorną. Ze względu na ferie, po Mszy świętej 
wieczornej nie będzie konferencji dla czcicieli Serca Jezusowego 
ani Adoracji z młodzieżą.

9. Od najbliższego piątku powracamy do sprawowania Mszy świętej 
w piątki o godz. 1500, której w styczniu nie było ze względu na kolędę.

10. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu  
Najświętszej Maryi Panny o godz. 1700.

11. W przyszłą niedzielę, 7 lutego, Msza święta hospicyjna o godz. 1430.

12. W naszej parafialnej księgarni są do nabycia gromnice i kalendarze 
na 2016 rok.

31 stycznia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Ludwika, Marceliny
LITURGIA SŁOWA:
Jr 1, 4-5. 17-19
PSALM 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17
1 Kor 12, 31 – 13, 13
EWANGELIA: Łk 4, 21-30

1 lutego 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Brygidy, Ignacego, Igi
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
PSALM 3, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Mk 5, 1-20

2 lutego 2016r. – WTOREK
OFIAROWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Joanny, Mirosława, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4
PSALM: 24, 7-8. 9-10
EWANGELIA: Łk 2, 22-40

3 lutego 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Hipolita, Błażeja, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 24, 2. 9-17
PSALM: 32, 1-2. 5. 6. 7
EWANGELIA: Mk 6, 1-6

4 lutego 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Andrzeja, Mariusza, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 2, 1-4. 10-12
PSALM 1 Krn 29, 10-11ab. 11cd-12
EWANGELIA: Mk 6, 7-13

5 lutego 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Adelajdy, Izydora, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
Syr 47, 2-11
PSALM 18, 31. 47 i 50. 51
EWANGELIA: Mk 6, 14-29

6 lutego 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Doroty, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 3, 4-13
PSALM 119, 9-10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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