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    Rozpoczynamy Wielki Post. Tak jak Jezus przez
czterdzieści dni modląc się przebywał na pustyni, my 
również czterdzieści dni rozważać będziemy Mękę Pana.
Uczestnicząc w Drodze krzyżowej, Gorzkich żalach, 
rekolekcjach, poszcząc i umartwiając się. Podobnie 
jak Jezus będziemy kuszeni w różny sposób i w różnej

 formie. Diabeł stara się sprowadzić Chrystusa na 
manowce. Zamiast drogi upokorzenia, poniżenia, 
miłości i krzyża, kusi drogą łatwego sukcesu, popular-
ności, ograniczeniem się do problemów ekonomicznych.

 Jezus wszystkie te sugestie odrzuca. „Nie samym  
chlebem żyje człowiek”. Dzisiejszy Kościół przechodzi 
podobne próby, nie jest wolny od pokus. Okres Wielkiego

Postu to czas oczyszczenia chrześcijaństwa z łatwizny, pozorów, przesądów i powierzchowności. Czas odrzucenia
kompromisów, układów, czas powrotu do orędzia Ewangelii. Synu Boży, daj siłę odrzucenia podszeptów 
złego ducha. Pomóż wytrwać w wierności Ojcu.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Nie samym chlebem żyje człowiek”.
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Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może być wystawiona na próbę 

przez doświadczenie zła i cierpienia”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Drodzy bracia w wierze, pragnę stać się duchowo obecnym 

w waszych wspólnotach, w których gromadzicie się każdej niedzieli 
wraz ze swymi pasterzami, aby sprawować Eucharystię 

i świętować „dzień Pański””.
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Kolęda w naszej parafii trwała 
19 dni. Wszystkim Parafianom z serca
dziękujemy za wyrazy szacunku
dla tradycji, dla kapłana, za otwartość
na Boże błogosławieństwo i Bożą 
łaskę.

W niektórych odwiedzanych przez
nas domach wspólna modlitwa 
była taka żywa, z pełnym zaanga-
żowaniem, że czuło się ducha żywej
wiary, pobożności tej rodziny i radości
ze spotkania z kapłanem w swoim
domu. Ale w niektórych rodzinach
zaangażowanie w modlitwę było 
prawie zerowe. Zwróćmy na to uwagę
również w nasze zaangażowanie 
w modlitwę wspólną podczas Mszy 
świętej. Wiem, że różny bywa stan 
naszego ducha, czasem rozpiera 
nas radość, a czasem dręczy nas 
smutek, że trudno nam wypowie-
dzieć słowo. Ale we wspólnocie 
łatwiej jest modlić się. I pamiętajmy
o zapewnieniu Pana Jezusa o Jego 
obecności na modlitwie we wspól-
nocie. Mówi: „Gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje tam jestem
pośród nich”. A więc modlitwa we 
wspólnocie ma swoją ogromną 
wartość.  

W wielu mieszkaniach niestety 
nie ma widocznych znaków religijnych.
A to jest sprawa ważna. Znaki 
święte pobudzają nas do modlitwy.
A modlitwa nas wychowuje, 
kształtuje nas na obraz Boży. Przez 
modlitwę Bóg wchodzi w nasze 
codzienne życie.

W naszej Parafii jest ponad 5600 

rodzin – gospodarstw domowych. 
Czasem takie gospodarstwo tworzy
1 samotna osoba. Odwiedziliśmy 
w tym roku 4222 rodzin (mieszkań)
(75%). Z różnych względów nie 
przyjęło nas 1397 rodzin. Nie raz po
dzwonku do drzwi słyszałem głos 
dziecka: „Mamo, ktoś dzwoni!” I… 
głucha cisza. Wiele rodzin naszej 
Parafii boleśnie przeżywa rozłąkę, 
bo ktoś bliski musiał wyjechać do 
pracy za granicę. 

Osobom ubogim w naszej Parafii
pomagamy poprzez funkcjonującą
dla nich kuchnię oraz przez opłacanie
z budżetu Parafii obiadów dla dzieci
szkolnych. W minionym roku na 
obiady dzieci w szkole i inną pomoc
ubogim wydaliśmy 11017 zł. Dziękuję
również za dzieła Caritas Pallotyńskiej
oraz Hospicjum Królowej Apostołów.
Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy włączają się w organizowanie
pomocy – zarówno księżom jak i oso-
bom świeckim – wolontariuszom. 
Bóg zapłać. 

Parafia nasza wg Urzędu Skarbo-
wego liczy 15882 osoby. Od zeszłego
roku jest to wzrost o 242 osoby. 
Podczas liczenia, które jest każdego
roku, do naszej świątyni na niedzielną
Mszę świętą przyszło ponad 3500 
osób. Wielu naszych Parafian pracuje
za granicą, wiele osób jest tutaj 
tyko zameldowanych ze względu 
na mieszkanie, a faktycznie tu 
nie mieszkają. 

W minionym roku w naszym 
kościele były 162 chrzty. Zawarto 

53 małżeństwa. Pogrzebów było 
195. 142 osoby przyjęły sakrament 
bierzmowania. Do I Komunii świętej
przystąpiło 134 dzieci. Komunii 
świętych w naszej świątyni zostało 
rozdanych 172 tysiące.

W minionym 2015 roku, zgodnie
z planem, udało nam się wykonać 
ogrzewanie w kościele. W tym celu 
został najpierw przygotowany 
projekt instalacji gazowej, dopro-
wadzony został gaz do budynku 
kościoła. Wybudowana została kotło-
wnia, zostały zakupione i zainsta-
lowane 2 piece, wykonana została 
instalacja centralnego ogrzewania 
i instalacja elektryczna, zamontowano
4 nagrzewnice. Wszystko to kosz-
towało 80 tysięcy złotych. Również 
w minionym roku zostało wykonane
nowe tabernakulum w naszej 
świątyni za 8500 złotych. Częściowo
odnowione zostało tabernakulum 
w kaplicy Świętej Rodziny. Ważnym
elementem w inwestycjach minio-
nego roku było też utwardzenie 
podłoża i położenie asfaltu na ulicy
Leśnej. Wiele osób na kolędzie 
dziękowało za tę inwestycję.

W naszej Parafii w I piątki miesiąca
odwiedzamy ok. 130 osób chorych,
które nie mogą przychodzić do 
kościoła. Chętnie te osoby czytają 
naszą parafialną Gazetkę. Dziękuję
osobom zaangażowanym w wyda-
wanie Gazetki. Nadal zdarzają się 
przypadki, że umierają osoby nieza-
opatrzone sakramentami świętymi,
mimo, że nie był to zgon nagły. 
Nie bójmy się zaprosić kapłana do 
chorego domownika.

FRAGMENTY SPRAWOZDANIA 
KSIĘDZA PROBOSZCZA

Ciąg dalszy na 3 stronie

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„W głoszeniu Ewangelii konieczne jest zachowanie należytej 
proporcji. (…) Na przykład, jeśli jakiś proboszcz podczas roku 

liturgicznego mówi dziesięć razy o wstrzemięźliwości,
a tylko dwa lub trzy razy o miłosierdziu czy sprawiedliwości, 

dochodzi do dysproporcji, powodującej, że przysłonięte zostają 
te właśnie cnoty, które powinny być bardziej obecne 

w przepowiadaniu i katechezie. To samo ma miejsce, gdy bardziej 
się mówi o prawie niż o łasce, bardziej o Kościele niż o Jezusie 

Chrystusie, bardziej o papieżu niż o Słowie Bożym”.

NUMER KRS HOSPICJUM 
KRÓLOWE J APOSTOŁÓW:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA
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Dla kogo jest ten kurs? 
Dla głęboko wierzących, 

którzy nigdy nie mają wątpliwości? 
NIE! PRZECIWNIE!

Im mniej rozumiesz, im bardziej wątpisz, im dalej Ci
do Kościoła czy religii, im częściej zadajesz sobie 

pytanie co zrobić ze sobą w życiu… 
TYM BARDZIEJ NOWE ŻYCIE JEST DLA CIEBIE!

Czego nie będzie na kursie? Nudnych wykładów; 
„wybrzuszania się”, czyli zmuszania do opowiadania 

o sobie; staroświeckiego, kościelnego języka; 
sztucznych, miłych uśmiechów; tanich obietnic; 

bezowocnych dyskusji; agitacji do udziału w czym nie 
bądź; tego, czego się obawiasz (ryzykowne twierdzenie,

ale co tam! ;-) ); tego, czego się spodziewasz 
(nawet prowadzący są zaskakiwani).

Będzie za to: 
dużo radości, wiele zaskoczeń (osoby o słabych nerwach
niech wezmą robótki ręczne :-P), coś dla ucha, oka, 

dłoni, serca i rozumu, coś na ząb (konkretnie obiad 
i kolacja w sobotę), kawa i herbata bez limitu, 

konkretne świadectwa z życia (z pierwszej ręki), 
Bóg jeden wie co jeszcze :-) (serio! To On prowadzi 

ten Kurs i nie zawsze trzyma się planu).

Nie bez powodu Kurs „Nowe Życie” 
to jedna z najpopularniejszych obecnie form rekolekcji
w Polsce. To propozycja spotkania z realnie działającym
Bogiem, spojrzenia razem z Nim na swoje życie i szansa

zyskania nowych perspektyw i możliwości. 
Swoją popularność Kurs zawdzięcza niekonwencjo-

nalnym  i  zaskakującym formom przekazu. 
Adresowany jest zarówno do osób, 

które chcą doświadczyć „na własnej skórze” 
obecności i miłości Boga, 

jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. 

Kurs jest prowadzony przez osoby świeckie – studentów
i młodzież starszą, będącą na progu dorosłego życia. 

Można powiedzieć, 
że cały Kurs jest świadectwem zwykłych ludzi, 
którzy doświadczyli kiedyś przemieniającego 

spotkania z Bogiem, a teraz dzielą się 
swoim osobistym doświadczeniem nowego życia, 

w Jego realnej bliskości.

Podczas kursu Bóg daje każdej osobie to, 
czego najbardziej potrzebuje.

 „Galilea”

Dokończenie ze strony 2:

Zapraszamy gorąco chłopców 
do wejścia w szeregi ministranckie 
w naszej Parafii. Pięknie działa także
nasz parafialny chór pod opieką
naszego Pana Organisty. Chór ocze-
kuje na zasilenie męskimi głosami.
Zapraszamy także do pozostałych
wspólnot, których jest wiele w naszej
parafii. Czas spędzony z Bogiem 
nie jest czasem zmarnowanym. To 
nas ubogaca, rozwija, utwierdza 
w wierze. Zachęcam do lektury 

Pisma Świętego, choćby nawet 
jednego zdania dziennie, do czytania
prasy katolickiej. Zachęcam do 
wczytywania się w Katechizm 
Kościoła Katolickiego.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie
dziękujemy za możliwość spotkań  
z Wami, za wspólną modlitwę 
i rozmowy, i za złożone przy tej okazji
ofiary. Wszystko, czym z serca dzie-
liliście się z nami – czy są to sprawy 
radosne czy trudne – wszystko to 
jeszcze raz ogarniamy w serdecznej

modlitwie i przedstawiamy Bogu 
prosząc o Jego miłosierdzie i pomoc
i o błogosławieństwo na cały rok,
który przeżywamy jako Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia i Jubileusz 1050
rocznicy Chrztu Polski. Idźmy zatem
z ufnością w naszą codzienność, 
wszystko robiąc tak, jakby to od nas
wszystko zależało, ale jednocześnie
ufając tak, jakby wszystko zależało 
od Boga.

Ksiądz Proboszcz
Lucjan Rożek SAC

IM MNIEJ ROZUMIESZ I IM BARDZIEJ WĄTPISZ
Zapraszamy młodzież w wieku 18-30 lat na Kurs

NOWE ŻYCIE! 
Miejsce: Sala przy katedrze radomskiej.

Termin: ostatni weekend lutego (26-28 lutego).
Informacje: Marcin Piechota, tel. 600 380 220, galilejczyk@gmail.com

Zapisy: jak najszybciej, bo decyduje kolejność zgłoszeń.

„Dobry przywódca deleguje zadania. Wie, że na dłuższą metę działanie bez pomocy nie sprawdza się,
chociaż nie jedną rzecz sam zrobiłby lepiej, szybciej i z mniejszym wysiłkiem”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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1. Dzisiaj o godz. 1400 w kancelarii parafialnej rozpoczynamy kurs 
przedmałżeński. Zainteresowanych zapraszamy.

2. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci 
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej i ich rodziców. 
Podczas tej Mszy świętej dzieci otrzymają poświęcone książeczki 
do modlitwy.

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o godz. 1715. Ofiary zbierane po Nabożeństwie pod chórem 
przeznaczone są na przygotowanie Grobu Pańskiego.

4. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
Pielgrzymów „Białej 11”. Po Mszy świętej spotkanie z Pielgrzymami 
w kawiarence.

5. W środę, 17 lutego, rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje 
wielkopostne dla dzieci. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców, 
nauczycieli i opiekunów, aby dopilnować, by w tym świętym czasie 
nie zabrakło dzieci w kościele. Plan rekolekcji jest umieszczony 
w szkołach, gablotach parafialnych i w Gazetce parafialnej.

6. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych – o godz. 730 i 1730; 
dla młodzieży – o godz. 1900; dla dzieci – w tym tygodniu według planu 
rekolekcyjnego.

7. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej o godz. 1530 dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.

8. W naszej parafialnej księgarni są do nabycia kalendarze na 2016 rok, 
a także modlitewniki i ciekawe książki o tematyce wielkopostnej.

14 lutego 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Zenona, Walentego, Liliany
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 4-10
PSALM 91, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
Rz 10, 8-13
EWANGELIA: Łk 4, 1-13

15 lutego 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jowity, Józefa, Faustyny
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 19, 1-2. 11-18
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mt 25, 31-46

16 lutego 2016r. – WTOREK
Imieniny: Danuty, Daniela, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 55, 10-11
PSALM: 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

17 lutego 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Zbigniewa, Juliana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-10
PSALM: 51, 3-4. 12-13. 18-19
EWANGELIA: Łk 11, 29-32

18 lutego 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Maksyma, Bernadety
LITURGIA SŁOWA:
Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14
PSALM 138, 1-2a. 2bc-3. 7c-8
EWANGELIA: Mt 7, 7-12

19 lutego 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Marceli, Arnolda, Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Ez 18, 21-28
PSALM 130,1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

20 lutego 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Eustachego, Leona, Ludmiły
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 26, 16-19
PSALM 119, 1-2. 4-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

Środa, 17 lutego
godz. 900 – nauka rekolekcyjna i śpiew dla dzieci z klas O, I, II, III
godz. 1030 – nauka rekolekcyjna i śpiew dla dzieci z klas IV, V, VI
godz. 1630 – Msza święta dla wszystkich dzieci

Czwartek, 18 lutego
godz. 900 – nauka rekolekcyjna i śpiew dla dzieci z klas O, I, II, III
godz. 1030 – nauka rekolekcyjna, śpiew i spowiedź święta 

dla dzieci z klas IV, V, VI
godz. 1630 – Msza święta dla wszystkich dzieci

Piątek, 19 lutego
godz. 900 – Droga krzyżowa dla dzieci z klas O, I, II, III  
godz. 1030 – Droga krzyżowa dla dzieci z klas IV, V, VI 
godz. 1630 Msza święta na zakończenie rekolekcji dla wszystkich dzieci

PLAN REKOLEKCJI DLA DZIECI
17 – 19 lutego 2016 roku /środa – piątek/

Wszystkie spotkania odbywają się w kościele


