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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

        Czego świadkami mieli być uczniowie Jezusa, my dziś 
doskonale wiemy. Ale wtedy nie było to takie łatwe. Znali fakt
zmartwychwstania, ale mimo wszystko byli „zatrwożeni 
i przestraszeni”. Jezus „dał się poznać przy łamaniu chleba”,
a gdy zjawia się wśród uczniów, oni „sądzili, że widzą ducha”.
Jak przekonać wylęknionych, że to nie duch jest wśród nich? 
Jezus posługuje się ludzkim sposobem. „Macie tu coś do 
jedzenia?” Podano mu kawałek ryby. „On wziął i przy nich zjadł”.
Jeżeli zjadł, to znaczy, że nie duch. Ma ciało i kości. Wtedy objaśnia,
przypomina co mówił wcześniej: „Musi wypełnić się wszystko, 
co jest napisane o Mnie (...). Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego

dnia zmartwychwstanie”. Tych właśnie rzeczy byli świadkami: cierpienia i zmartwychwstania. Na chrzcie 
i bierzmowaniu otrzymaliśmy Ducha Świętego oraz misję głoszenia swoim życiem, słowem i postępowaniem,
że rozumiemy sens cierpienia i zmartwychwstania Chrystusa.

„Wy jesteście świadkami tych rzeczy”.

Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pismo Święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy jako ciąg sześciu dni Boskiej „pracy”, 
która kończy się „odpoczynkiem” siódmego dnia. Na temat stworzenia Pismo Święte naucza 

prawd objawionych przez Boga dla naszego zbawienia. Pozwalają one poznawać najgłębszą naturę 
całego stworzenia, jego wartość i przeznaczenie do chwały Bożej”.

Członkowie Zjednoczenia, ożywiani
charyzmatem św. Wincentego Pallot-
tiego, angażują się świadomie w
realizację powszechnego apostolstwa
Kościoła w każdym miejscu, przy
użyciu wszelkich stosownych środków
i we współpracy ze wszystkimi ludźmi
dobrej woli.

Aby być członkiem Zjednoczenia
wymaga się:
a) prowadzenia życia zgodnego 

z zasadami wiary katolickiej, żyjąc

własnym chrztem jako powołaniem
duchowym i apostolskim;

b) rozkrzewiania wiary i miłości
oraz ducha komunii i współpracy
w służbie Kościołowi lokalnemu, 
stosownie do własnej sytuacji
życiowej;

c) znajomości osoby i dzieła 
św. Wincentego Pallottiego oraz 
kierowania się jego duchowością;

d) kształtowania siebie w duchu,
który ożywia Zjednoczenie; 

e) uczestniczenia w życiu i apostol-
stwie Zjednoczenia stosownie do

własnego stanu i osobistych
możliwości;

f) ukończenia osiemnastu lat życia;
g) formalnego przyjęcia, przez które

otrzymuje się zadanie realizowania
charyzmatu Zjednoczenia, który
Kościół uczynił własnym.

Dla osób, które nie ukończyły jeszcze
osiemnastu lat, Krajowe Rady Koor-
dynacyjne przygotowują właściwe 
etapy formacji, przed formalnym
przyjęciem do Zjednoczenia Apostol-
stwa Katolickiego.
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Członkiem Zjednoczenia można
zostać na dwa sposoby: jako osoba
indywidualna lub przez przynależność
do jednej ze wspólnot Zjednoczenia.

Przyjęcie do Zjednoczenia Apostol-
stwa Katolickiego wymaga odpowied-
niej formacji. Wszyscy członkowie
Zjednoczenia uczestniczą w corocznym
obrzędzie odnowienia aktu zaan-
gażowania apostolskiego. 

Szanując normy Kościoła katolic-
kiego, mogą uczestniczyć w duchu,
w życiu i w inicjatywach Zjednoczenia,
jako współpracownicy:
a) chrześcijanie;
b) wyznawcy innych religii;
c) inni ludzie dobrej woli.

Członkowie indywidualni to osoby
przyjęte formalnie do Zjednoczenia
przez właściwą Krajową Radę  Koordy-
nacyjną, które nie należą do żadnej 
wspólnoty Zjednoczenia.

Formalne przyjęcie zakłada złożenie
szczególnego aktu zaangażowania
w apostolstwo powszechne 
Zjednoczenia. 

Członkowie indywidualni, w celu
uczestnictwa w życiu i apostolstwie
Zjednoczenia oraz w trosce o rozwój
własnego życia duchowego i oso-
bistej formacji, współpracują z naj-
bliższą Lokalną Radą Koordynacyjną.
Dla realizacji tych celów mogą także
zrzeszać się ze sobą.

Wspólnoty Zjednoczenia to te,
które zostały założone przez św. Win-
centego Pallottiego lub później zostały
do niego przyjęte. 

Św. Wincenty Pallotti założył w
Zjednoczeniu i dla niego: Stowa-
rzyszenie Apostolstwa Katolickiego,
Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa 
Katolickiego, Zgromadzenie Sióstr
Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.
Członkowie tych wspólnot, które 
stanowią integralną część Zjedno-
czenia, mają za zadanie zapewnić 
jedność i skuteczność apostolską 
całego Zjednoczenia.

Zgodnie z normami regulującymi
życie Zjednoczenia w przeszłości,
zostały do niego agregowane inne 
wspólnoty ukonstytuowane później,
inspirowane w szczególny sposób 
charyzmatem pallotyńskim. Człon-
kowie tych wspólnot poświęcają się

realizacji zadań Zjednoczenia w
sposób całkowity lub na ile ich status
i kondycja życiowa na to pozwalają.

Wspólnoty, powstałe z inspiracji
pallotyńskiej lub te, które na pewnym
etapie swego rozwoju  utożsamiają się
z duchem i posłannictwem św. Win-
centego Pallottiego, mogą być
przyjęte do Zjednoczenia przez
Generalną Radę Koordynacyjną, jeśli
są na prawie papieskim lub mają 
charakter międzynarodowy, albo też
przez Krajowe Rady Koordynacyjne
w pozostałych przypadkach.

Przyjęcie  do Zjednoczenia nie
zmienia natury prawnej wspólnoty,
jednak ich członkowie uczestniczą 
w apostolstwie Zjednoczenia.

Osoby, które przyłączają się do
jednej ze wspólnot przynależących
już do Zjednoczenia, zgodnie z
przepisami własnej wspólnoty, są na
mocy prawa przyjęte do Zjednoczenia.

Wszystkie wspólnoty Zjednoczenia
są autonomiczne, a ich członkowie 
podlegają zarządzeniom własnych 
wspólnot, zachowując zawsze po-
stanowienia Statutu Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego.

ZJEDNOCZENIE /8/
dokończenie z 1 strony

za: www.zak-pallotti.pl

Może i tysiąc razy powiedziałam Ci Panie
Że Cię kocham 
Ale zachwyt mój Tobą 
Wciąż za mały mi się zdaje 

Odwiedzam Cię w Eucharystii
Bo wiem że czekasz 
A wciąż tęsknię za Tobą

Z radością Ciebie adoruję

W Białą Hostię się wpatruję z nadzieją 
Że Twoją twarz w Niej zobaczę

Mówisz Panie
Dopóty to się nie stanie  
Dopóki w ludzkiej twarzy Ciebie nie odnajdę

Ale
Jak Boga mam zobaczyć w człowieku 
Skoro niektórym ludziom 
Ludzkiej twarzy brak 

Naucz mnie Panie miłowania 
Tak trudno dziś kochać
Ale...

ZACHWYCASZ MNIE ALE 

Jadwiga Kulik

cdn.

Jadwiga Kulik

JAK ZABŁĄKANA OWCA JESTEM 
Nie zawsze rozumiem
Co do mnie mówisz Jezusie
Nie rozumiem Twojego nauczania
Aby Ciebie poznać
Muszę być z Tobą
Nie obok
Kiedy wydaje mi się że już jestem
Kiedy zaczynam rozumieć
Ufać
TY 
Nagle odchodzisz
Jak zabłąkana owca w tyle zostaję
Wróć po mnie Chryste
Otwórz oczy moje
Niech przejrzę
Niech zobaczę jak wygląda Życie
Niech dotknę Miłości
Bez Ciebie błądzę
Bez Ciebie
Jak czarna owca w stadzie
Zginę
I już nie zostawiaj mnie więcej
Po co masz wracać raz drugi
Trzeci...
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KONKURS DLA DZIECI
Losowanie nagród za tydzień.

1. Jak nazywamy 4. Niedzielę Wielkanocną?

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

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

2. Jaki powinien być kapłan według 1 Kor 4, 2?

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

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

Szkoła i klasa: ...................................................................................................

Wczoraj i dziś... Krótka opowieść 
o dniu onym, a przy okazji – między
wierszami – nieco historii naszej 
Para�i… 

Było to w roku… no powiedzmy…
dosyć dawno temu. Dzień mojej 
Pierwszej Komunii świętej. Tego dnia
maleńki kościółek przy ulicy Wiejskiej
„pękał w szwach”. Tonął w blasku 
słońca, jak gdyby i ono chciało mieć
swój udział w owej błogosławionej 
chwili. Ulica Wiejska niczym majowe
konwalie zakwitła na biało od
dziewczęcych sukienek. 

Dzieci Pierwszokomunijne zgro-
madzone przy kościele, przy �gurze
Matki Bożej Niepokalanej, niecier-
pliwiły się. Przestępowały z nogi na
nogę, a ja wierciłam się bardziej niż 
inne, bo upijały mnie nowe pantofelki. 

Ówczesny Ksiądz Proboszcz Ludwik
Bajgrowicz SAC uroczyście wprowadził
nas do kościoła. Mimo troski rodziców
i katechetów o jak najlepsze przy-
gotowanie nas do TEGO sakramentu,

jeszcze nie do końca rozumieliśmy,
że Jezus przyjdzie do nas pod postacią
chleba i wina. Chcieliśmy Go widzieć,
dotknąć, przytulić się… Jeszcze nie
do końca rozumieliśmy…

Dzisiaj wiem, że to edukacja na
całe życie… 

Wreszcie Jezus przywołany dzie-
cięcym śpiewem PRZYSZEDŁ. Cały 
cudny, piękny, jak tylko dziecięca
wyobraźnia i miłość do Niego 
– zasiana przez dorosłych w sercu 
dziecka – wyobrazić sobie zdołają. 

Potem...

Skromne wspólne śniadanie Dzieci
Pierwszokomunijnych w nieistnie-
jącym już przedszkolu przy ulicy 
Wiejskiej (vis a vis sklepu państwa 
Madej) – prowadzonym przez Siostry
Zmartwychwstanki. 

Obiad w domu z najbliższymi,
może nieco bardziej wystawny niż 
dnia powszedniego. Było skromnie,
chociaż rodzice bardzo się starali, 

aby nadać TEJ Uroczystości podniosły
charakter. 

Po południu największa frajda!
Spacer z rodzicami na lody! I to
wszystko…

Nawet zegarka nie dostałam… 
Powiecie: „To były inne czasy”. 

To prawda, ale Wieczernik od dwóch
tysięcy lat taki sam. Zarówno u
Królowej Apostołów na Młodzianowie,
w małym kościółku na Wiejskiej,
i w każdej innej świątyni – potężnej
bazylice, strzelistej katedrze i każdym
kościele, nawet najmniejszym,
drewnianym…

Dzisiejsze spotkania po przyjęciu
Pierwszej Komunii świętej coraz
częściej mają charakter małych wesel.
Dzisiaj wszystko musi być na bogato,
wszystko z górnej półki. Wiele sił
i energii poświęca się na sprawę
ubioru dziecka, wynajęcie sali na 
przyjęcie, prezenty, a nawet na… 
wynajmowanie limuzyn na przejazd
z i do kościoła… 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA TO NIE TEATR

dokończenie na 4 stronie

„Nie pozwólmy się okradać 
z misyjnego entuzjazmu! 

W czasie, gdy bardziej potrzebujemy 
misyjnego dynamizmu, przynoszącego
sól i światło, wielu świeckich boi się, 

że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania
apostolskiego, więc starają się uciec 

od wszelkiego zaangażowania, 
które mogłoby ich pozbawić 

wolnego czasu. Na przykład obecnie 
bardzo trudno znaleźć dla para�i 

przygotowanych katechetów, 
gotowych spełniać

to zadanie przez lata. 
Ale to samo dzieje się z kapłanami, 

którzy obsesyjnie są zatroskani 
o swój wolny czas”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA

„Rozproszone dzieci Boże stały się „jednym” w Chrystusie dzięki darowi Ducha Świętego. 
Ta jedność staje się widoczna, gdy chrześcijanie gromadzą się we wspólnocie: 

uświadamiają sobie wówczas i świadczą wobec świata, że są ludem odkupionych, 
złożonym z „ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu””.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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Niestety, to sami rodzice są często
odpowiedzialni za nakręcanie tej
spirali absurdu… Z Najświętszego
Sakramentu Kościoła; Sakramentu,
który w swej istocie jest prosty i spo-
kojny, łatwo uczynić miernej klasy 
sztukę teatralną…

A gdzie w tym wszystkim jest Jezus?
Jaką rolę ma ON do odegrania 
w takim płytkim przedstawieniu?

Czy zechcemy jednak pamiętać 
o głębszej z dnia na dzień modlitwie,
codziennym rachunku sumienia
wspólnie z dzieckiem, poznawaniu 
Bożego Słowa? Jeżeli zechcemy, to 

Pierwsza Komunia święta nie stanie
się jedynie epizodem…

Wiadomo – miejsce na rodzinne
spotkanie oraz prezenty, strój – są 
ważne. Ale nie najważniejsze! 

Uczmy dzieci radości z małych 
rzeczy. Jeszcze 20 – 30 lat temu
dziecko czekało na upragniony rower
czy zegarek z pięcioma melodyjkami
– i na tym się kończyło. A dziś?
Blichtr, przepych… Dokąd to wszystko
zmierza? 
Odwagi, drodzy Rodzice! 
Zróbcie porządek w tym teatrze! 
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Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

KALENDARZ
LITURGICZNY

15 kwietnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Olimpii, Anastazji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 13-15. 17-19
PSALM 4, 2. 4 i 9
2. czytanie: 1 J 2, 1-5
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

16 kwietnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Julii, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24. 26-27. 29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29

17 kwietnia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Roberta, Klary
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 7, 51 – 8, 1a
PSALM 31, 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab
EWANGELIA: J 6, 30-35

18 kwietnia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Apoloniusza, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 1b-8
PSALM 66, 1b-3a. 4-5. 6-7a
EWANGELIA: J 6, 35-40

19 kwietnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Tymona, Leona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9. 16-17. 19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51

20 kwietnia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Czesława, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1b-2
EWANGELIA: J 6, 52-59

21 kwietnia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Anzelma, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 9, 31-42
PSALM 116B, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: J 6, 55. 60-69

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Przemysława Brodowskiego SAC

z okazji jego imienin. Pamiętajmy o naszym najmłodszym kapłanie
także w naszych osobistych modlitwach.

2. Dzisiaj o godz. 1300 Msza święta dla kandydatów do bierzmowania 
i ich rodziców. Po Mszy świętej katecheza.

3. Dzisiaj o godz. 1500 Msza święta dla dzieci przygotowujących się 
do I Komunii świętej z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 9 i dla ich rodziców.

4. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Zachęcamy wszystkich 
do codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego.

5. W przyszłą niedzielę, Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczniemy 
tydzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. 
Będziemy gościć w naszej para�i pallotynów z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Ołtarzewie. Po Mszach świętych w przyszłą niedzielę 
będzie można złożyć do puszek o�ary na potrzeby Seminarium, 
w którym kształcą się kapłani pracujący w naszej para�i.

Konrad Wiesław Bondarew /l. 38/
Bartłomiej Konrad Hernik /luty/ /l. 45/
Barbara Maria Pruszyńska /l. 62/
Zbigniew Józef Jagiełło /l. 64/
Wiesław Deja /l. 65/
Anna Maria Kwiatkowska /l. 68/
Jan Marian Chmolowski /l. 68/
Marianna Małgorzata Kupis /l. 70/
Bogdan Janusz /l. 72/
Grzegorz Zgrzebnicki /l. 73/
Jerzy Jakub Kilanowski /l. 76/
Józef Wrzosek /l. 77/
Wacław Górka /l. 77/
Alina Barbara Stokowska – Bartczak /l. 78/

Maryla Bożena Dąbrowska
Franciszek Dawid Byzdra

Angelika Oliwia Ślęzak
Melania Kuligowska

Klara Rita Mazur
Wiktoria Dwojak
Paweł Stawczyk
Szymon Midzio

Odeszli w marcu do Pana:

Sakrament chrztu świętego
w marcu przyjęli:

Angelika Oliwia Ślęzak
Melania Kuligowska Grzegorz Zgrzebnicki /l. 73/

Jerzy Jakub Kilanowski /l. 76/

Alina Barbara Stokowska – Bartczak /l. 78/

Weronika Ziętkowska /l. 79/
Stanisława Wojtakowska /l. 80/

Halina Janina Adamus /l. 81/
Krystyna Kwaśniewska /l. 81/

Bogdan Skuza /l. 81/
Jan Piotr Markiewicz /l. 81/

Józef Ozdziński /l. 82/
Teodora Romanowska /l. 83/

Anna Stasiecka /l. 84/
Aldona Honorata Woszczyńska 

– Badowicz /l. 85/
Krystyna Jarosz /l. 90/

Mieczysława Szymańska /l. 93/
Teodozja Dąbrowska /l. 95/

Jadwiga Kulik
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