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E W A N G E L I A :  Ł k  10 ,  1 - 9

      „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 
siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich... do każdego
miasta i miejscowości dokąd sam przyjść zamierzał”.
W tym ewangelicznym zapisie św. Wincenty Pallotti
znalazł fundament dla swej idei Apostolstwa 
Powszechnego. Postanawia założyć i szerzyć 
powszechne apostolstwo - Zjednoczenie Apostol-
stwa Katolickiego. Chodziło mu o podkreślenie 
uniwersalnego zasięgu posłannictwa Chrystusa 
i chciał zaznaczyć powszechne wezwanie do 
apostolstwa każdego z nas. Wszak „żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało”. Liczba 72 w Biblii 
oznacza powszechność, uniwersalność. W liczbie tej

znajduje się każdy z nas. Zapoznajmy się dokładniej z działalnością ZAK i starajmy się na wzór św. Wincentego 
ożywiać w nas wiarę, umacniać nadzieję, rozpalać miłość i rozszerzać je na cały świat, ponieważ „przybliżyło się
w nas królestwo Boże”. Panie, pomóż nam naśladować Jezusa na wzór św. Wincentego. Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Ludzie, często nieświadomi współpracownicy woli Bożej, 

mogą wejść w sposób dobrowolny w Boży zamysł przez swoje działania, 
przez swoje modlitwy, a także przez swoje cierpienia”.

UROCZ YSTOŚĆ ŚW IĘT EG O 

W INCEN T EG O PA LLOT T IEG O

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”.

„Rozwinęła się globalizacja obojętności. Niemal nie zdając sobie z tego sprawy, 
stajemy się niezdolni do współczucia wobec krzyku boleści innych, 

nie płaczemy już wobec dramatu innych ani nie interesuje nas troska o nich, 
tak jakby odpowiedzialność za to nas nie dotyczyła”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Duszpasterstwo Powołań Księży
Pallotynów organizuje co jakiś czas
akcję „Zostań klerykiem na weekend”.
Każdy mężczyzna może przyjechać
na kilka dni do Seminarium w Ołta-
rzewie koło Warszawy i wziąć udział
w modlitwie, nauce, pracy i odpo-
czynku wspólnie z klerykami. A może
warto zostać pallotynem nie tylko 
na weekend?

Jest wielu ludzi, którzy zachwy-
cają się Bogiem. I mówią nieraz, że 
wspaniale jest u pallotynów, domi-
nikanów, zmartwychwstanek… 
I lubią z nimi przebywać, tworzyć z 
nimi Liturgię, brać udział w różnych
organizowanych przez nich spotka-
niach. Warto za tym zachwytem
pójść na całość. W modlitwach 
pallotyńskich jest zdanie, że praca
na rzecz zbawienia drugiego czło-
wieka, to najbardziej zaszczytne 
ze wszystkich zadanie.

By zostać księdzem, bratem, czy
siostrą zakonną, w pierwszej kolej-
ności trzeba odkryć, że ma się 
powołanie. Pan Bóg mówi o tym, 
że mamy powołanie, w różny sposób:
poprzez wydarzenia życia, spotkania
ze szczególnymi ludźmi. Czasem 
wystarczy jedno zdanie wypowie-
dziane przez drugą osobę, żeby 
zmusić do myślenia i zastanowienia
się nad swoim powołaniem. Warto
pomyśleć o powołaniu, kiedy odkry-
wamy, że bardzo lubimy się modlić 
albo że lubimy być blisko ołtarza.

Święty Wincenty Pallotti założył
nie tylko Wspólnoty Księży i Braci 
Pallotynów oraz Sióstr Pallotynek. 
Można powiedzieć, że pierwotnie 
nie myślał o księżach pallotynach. 
Bardzo nie chciał tworzyć w Kościele
świętym nowej wspólnoty zakonnej,
gdyż wiedział, że jest ich bardzo
bardzo wiele. Chciał przede wszystkim 

ożywić wiarę katolików – szczególnie
świeckich. I jego najpiękniejszym 
dziełem życia stało się Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego. Tworzą je
przede wszystkim ludzie świeccy, 
którzy chcą pogłębiać swoją wiarę
i nieść z entuzjazmem Chrystusa 
innym ludziom. Angażują się w wiele
dobrych dzieł, dzięki którym łatwiej
wszystkim na co dzień myśleć o Bogu.
Można śmiało powiedzieć, że: 
Redakcja naszej Gazetki, chór, schole,
grupy formacyjne i modlitewne 
w naszej para�i, to zaczątek ZAK’u. 

Może warto zostać takim „świeckim
pallotynem” lub „świecką pallotynką”
i włączyć się w te dzieła? Świat dziś
bardzo potrzebuje gorliwych chrze-
ścijan zaangażowanych w ukazywanie
piękna zwykłej codziennej wiary. 
Ktoś niedawno wyjaśnił, co oznacza
słowo „świecki”. „Świecki” to ten, 
kto „świeci”. Przykładem wiary, 
miłości i służby. 

opr. 
Bartłomiej Paduch

ZOSTAŃ, NIE TYLKO NA WEEKEND

Jeśli ktoś chce zostać księdzem
pallotynem, to posiadając świa-
dectwo maturalne musi zgłosić się
do Księdza Prowincjała w Warszawie
lub Poznaniu. Aby zostać bratem 
pallotynem wystarczy Księdzu 
Prowincjałowi przedstawić ostatnie
świadectwo szkolne.

Kandydaci na księży i braci najpierw
odbywają około miesięczny Postulat.
To czas na modlitwę, słuchanie
konferencji, pracę, rekreacje, odkry-
wanie radości życie we wspólnocie.
To także czas badań lekarskich 
i psychologicznych, czas wzajemnego
poznawania się i pallotynów i kan-
dydatów. Zazwyczaj Postulat odbywa
się w sercu Gór Świętokrzyskich.

Kto pomyślnie przejdzie Postulat,
zostaje przyjęty do Okresu Wstęp-
nego w Ząbkowicach Śląskich. To 
czas bardzo intensywnej formacji
duchowej, głębokiej modlitwy, pracy
nad sobą, poznawania św. Wincen-
tego Pallottiego oraz historii i ducho-
wości pallotynów. Okres Wstępny
trwa dwa lata. Dla kandydatów 
do kapłaństwa drugi rok jest także
pierwszym rokiem studiów w Semi-
narium. Pierwszy rok Okresu Wstęp-

nego, „rok duchowy”, kończy się
całonocnym kameralnym czuwaniem
na Jasnej Górze.

Po zakończeniu Okresu Wstępnego
składa się pierwsze pallotyńskie 
przyrzeczenia. Na rok poświęca się
całego siebie Bogu i obiecuje się 
pallotyńskim Przełożonym życie w:
czystości, ubóstwie, posłuszeństwie,
wytrwaniu, wspólnocie dóbr i duchu
służby. Przez 4-5 lat, co roku ponawia
się tę konsekrację.

Studia w Seminarium w Ołtarzewie
koło Warszawy trwają 6 lat. To czas 
kształcenia �lozo�cznego i teolo-
gicznego, który kończy się uzyska-
niem tytułu magistra Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. 

Na początku VI roku studiów 
składa się wieczną konsekrację 
– przyrzeczenia na całe życie. Kilka
tygodni potem przyjmuje się świę-
cenia w stopniu diakonatu, a na 
zakończenie VI roku studiów 
– święcenia kapłańskie w stopniu 
prezbiteratu.

Kandydaci na braci pallotynów
drugi rok Okresu Wstępnego 
odbywają także w Ząbkowicach 

Śląskich. Po złożeniu pierwszych 
przyrzeczeń rozpoczynają pracę w
 pallotyńskich placówkach w Polsce 
– w drukarniach, wydawnictwach, 
zakrystiach, ogrodach, kuchniach, 
furtach, siedzibach pallotyńskich 
mediów internetowych. Prowadzą
także różne apostolskie grupy, 
służą pomocą w katechezie. W tym
czasie biorą udział w sesjach forma-
cyjnych, by dobrze przygotować się
do złożenia przyrzeczeń na całe 
życie. Przez 5 lat ponawiają coroczne
przyrzeczenia czasowe. Wieczną 
konsekrację zazwyczaj składają 
w swojej rodzinnej para�i.  

Po wiecznej konsekracji i święce-
niach kapłańskich każdy pallotyn 
troszczy się o swoją formację per-
manentną. Wielu z nich podejmuje 
dodatkowe studia specjalistyczne. 
Każdy ma obowiązek uczestniczyć 
w comiesięcznych dniach skupienia,
corocznych zamkniętych rekolekcjach
oraz – co kilka lat – w dwutygodnio-
wych dyrektoriach formacyjnych.
Organizowane są też dla księży
i braci pallotynów różne kursy 
i specjalistyczne warsztaty (np. kate-
chetyczne, o spowiednictwie, 
biblijne).

FORMACJA PALLOTYNÓW

opr. 
Bartłomiej Paduch
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1. Po ilu uczniów wysyłał Jezus 
do miast i miejscowości?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Co mają mówić uczniowie Jezusa 
po wejściu do domu?

Odpowiedź: .............................................................................

.....................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

Dwóch pallotynów w Polsce 
zostało wyniesionych do godności 
biskupiej. To J.E. Ksiądz Arcybiskup 
Henryk Hoser SAC – ordynariusz 
diecezji warszawsko-praskiej, a także
biskup senior diecezji łowickiej –
J.E. Ks. Biskup Alojzy Orszulik SAC. 

Wielu polskich pallotynów pra-
cuje na misjach na całym świecie.

Księży pallotynów profesorów 
i doktorów można spotkać na: 
KUL’u w Lublinie, UKSW w Warsza-
wie, Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie, Centrum Teo-
logii Apostolstwa „Pallottianum” 
w Ołtarzewie. Pallotyni prowadzą 
także Instytut Statystyki Kościoła
Katolickiego w Warszawie oraz 
zasiadają w redakcji czasopisma 
teologicznego „Communio”.

Oprócz pracy w para�ach, księży
pallotynów można spotkać jako: 
katechetów, kapelanów szpitali, 
domów opieki społecznej, wojska, 
policji, harcerstwa, bezdomnych, 
więzień. Są także duszpasterzami 

małżeństw niesakramentalnych,
duszpasterzami ludzi morza, dusz-
pasterzami studentów. Prowadzą 
liczne misje i rekolekcje, niekiedy 
w całych diecezjach.

Istnieje Caritas Pallotyńska, 
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewange-
lizacji, Fundacja Misyjna Salvatti.pl,
Fundacja Nowohuckie.pl (radio 
internetowe), Fundacja SOS Obrony
Poczętego Życia, Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny KARAN.

Księża pallotyni prowadzą hospicja
w: Szczecinie, Gdańsku, Radomiu 
i Otwocku.

Sanktuaria prowadzone przez 
pallotynów: Matki Bożej Fatimskiej 
w Zakopanem i Łęgowie koło Iławy,
Matki Bożej Wychowawczyni w 
Czarnej, Matki Bożej Pani Nieza-
wodnej Nadziei w Sierpcu, Matki 
Bożej Pojednania w Hodyszewie, 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie 
Mazowieckim i Częstochowie, Pier-
wszych Męczenników Polskich 
w Międzyrzeczu. 

Pallotyńskie Domy rekolekcyjne 
są w: Konstancinie-Jeziornie, Wa-
dowicach, Świętej Katarzynie, Otwocku,
Czarnej, Hodyszewie, Częstochowie,
Ząbkowicach Śląskich. W Warszawie
pallotyni prowadzą hostel 
dla studentów.

Szkoły prowadzone przez pallo-
tynów: Gimnazjum i Liceum w 
Lublinie, Gimnazjum w Ożarowie 
Mazowieckim, Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa w Krakowie, Gimna-
zjum w Sierpcu, Szkoła Podstawowa
oraz Gimnazjum i Liceum w Chełmnie.

Pallotyńskie wydawnictwa i dru-
karnie: Apostolicum w Ząbkach koło
Warszawy oraz Pallottinum w Poznaniu.
Pallottinum drukuje Biblię Tysiąc-
lecia oraz księgi liturgiczne – mszał, 
lekcjonarze, brewiarz.

Pallotyńskie duszpasterstwa 
pielgrzymkowe, z którymi można 
zwiedzić cały świat są w Częstochowie
i Warszawie.

Z CZEGO SĄ ZNANI POLSCY PALLOTYNI?

opr. 
Bartłomiej Paduch

„„Dzień Pański” to „dzień odpoczynku”: 
przerwanie codziennego rytmu zajęć, nieraz bardzo uciążliwego, jest znakiem „nowości” i „oderwania”, 

a tym samym wyraża uznanie zależności człowieka i kosmosu od Boga”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

Przeżywałeś każdą chwilę 
dla większej chwały Boga, 
dla zniszczenia grzechu, 

dla zbawienia każdego człowieka. 
Prowadź naszą parafię bezpiecznie 

do portu zbawienia. 
Uproś nam wszystkim u Ducha Świętego 

ożywienie wiary i pracowitą miłość. 
Strzeż naszych radomskich 

księży pallotynów.

Święty 
Wincenty
Pallotti!
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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

KALENDARZ
LITURGICZNY

22 stycznia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
PSALM 27, 1bcde. 4. 13-14
2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
EWANGELIA: Mt 4, 12-23

23 stycznia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 9, 15. 24-28
PSALM 98, 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

24 stycznia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Rafała, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 1-10
PSALM 40, 2ab i 4ab. 7-8a. 10. 11
EWANGELIA: Mk 3, 31-35

25 stycznia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Miłosza, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 3-16
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

26 stycznia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Wandy, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Tm 1, 1-8
PSALM 96, 1-2. 3. 7-8a i 10
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

27 stycznia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 32-39
PSALM 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

28 stycznia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Radomira, Karola, Walerego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 1-2. 8-19
PSALM Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

1. W dzisiejszą Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego uwielbiajmy Boga za wszystkich ludzi świeckich angażują-
cych się w Zjednoczenie oraz za siostry pallotynki i księży i braci pallotynów.

2. W naszej para�i składamy dziś Bogu dziękczynienie za wszystkie pallotyńskie misje. Serdecznie witamy 
pośród nas ks. Jerzego Gugałę SAC z Sekretariatu Misyjnego z Ząbek koło Warszawy, który dziś głosi nam 
Słowo Boże. Po każdej Mszy świętej można złożyć do puszek o�arę na pallotyńskie misje.

3. Zapraszamy dziś na Nabożeństwo na godz. 1720.

4. Dziś na godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Rodziców sióstr zakonnych, kapłanów i kleryków pochodzących
z naszej para�i i okolic.

5. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czu-
waniu na Jasnej Górze. Wyjazd  do Częstochowy sprzed naszego kościoła 1 lutego ok. godz. 1630; 
powrót 2 lutego ok. godz. 630. Koszt wyjazdu: 40 zł. Szczegółowe informacje są na tablicach ogłoszeń.

Wielu z nas podpisze się pod tytułem. Innym zabraknie odwagi. Inni 
jeszcze nie mają zdania na ten temat. 

Przed ponad miesiącem, w artykule „Pragniesz dobrej zmiany – skorzystaj...”,
w wielkim skrócie opisałam moje uczestnictwo w rekolekcjach z Postem 
Daniela, prowadzonych przez pallotyńskie Centrum Animacji Misyjnej 
w Konstancinie-Jeziornie. Pisałam o Eucharystii, o Adoracji (która mnie 
zachwyca), o jedzeniu „korzonków”, a nie wspomniałam jak bardzo zain-
trygowała mnie postać św. Wincentego Pallottiego. Od wielu lat należę do 
para�i św. Józefa prowadzonej przez księży pallotynów, więc wypada coraz
lepiej poznawać św. Pallottiego.

Św. Wincenty Pallotti, całe swe oddanie Panu Bogu zamknął w słowach:
„Zachwyca mnie mój Bóg. Nie rozum, lecz Bóg; nie wola, lecz Bóg; nie dusza,
lecz Bóg; nie słuch mój, lecz Bóg; nie tchnienie, lecz Bóg; nie smak, lecz Bóg; 
nie czucie, lecz Bóg; nie serce lecz Bóg, nie ciało, lecz Bóg; nie powietrze,
lecz Bóg; nie szaty, lecz Bóg; nie spoczynek, lecz Bóg; nie bogactwo, lecz Bóg;
nie honory, lecz Bóg. Bóg zawsze we wszystkim, mój Bóg”. Komentarz jest 
zbędny. Sami, we własnym sercu, rozważmy ten tekst.

Teraz chciałabym sprytnie nawiązać do Psalmu 139, 1-5. „Przenikasz 
i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz 
moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje 
drogi. Zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty, Panie, już znasz je
w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę”.

Dwa różne teksty, dwie epoki jakże odległe w czasie. Rok 1795, przy 
via del Pellegrino 130 w Rzymie przychodzi na świat Wincenty Pallotti.
Koniec XVIII wieku, czas rewolucji francuskiej, epoka napoleońska, Wiosna
Ludów, zjednoczenie Włoch. Trudny czas dla Kościoła. Ogół wydarzeń 
wpływa niekorzystnie na życie religijne zwykłego człowieka. 

Psalm 139 został napisany przez króla Dawida dziesięć wieków przed 
naszą erą. Dawid kochał Boga całym swoim życiem. Jak mało kto w Izraelu. 
W psalmach mówi o wszechobecności i wszechwiedzy Boga oraz o tym, 
że to Bóg jest stworzycielem człowieka i dawcą życia. 
Czy rozmyślamy o tym w sercu? Dzisiaj…
Zachwyca mnie mój Bóg. A Ciebie? 

ZACHWYCA MNIE MÓJ BÓG

opr.
Jadwiga Kulik


