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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Święto Trzech Króli jest uroczystością światowego znaczenia. Dziś
rozpoczął się pochód ludów pogańskich do Chrystusa i Kościoła. Myślą
przewodnią dzisiejszego Święta jest objawienie Boga, który stał się widzialnym
nie tylko dla Żydów, lecz i dla pogan. Wywołuje ono nieprzewidziane
poruszenie, które wymyka się spod kontroli. Osoby (mędrcy), które przychodzą
nie wiadomo skąd (przybyli ze Wschodu), prowadziła ich gwiazda (do
Jerozolimy), potem „do miejsca, gdzie znajdowało się Dziecko”, wreszcie
według wskazań anioła „inną drogą wrócili do swojej ojczyzny”. Trzeba było,
żeby mędrcy opuścili mury Jerozolimy i zaufali znakowi, który o�arował 
sam Bóg. Tym sposobem dotarli do Betlejem, „upadli na kolana i oddali
Mu hołd”, o�arowując dary: złoto, kadzidło i mirrę. „Wielka to zaiste tajemnica,
w żłóbku Zbawiciel leżał, a Mędrców ku sobie wołał. Ukrywał się w stajni,
a dawał o sobie znaki na niebie, aby poznany na niebie tym łatwiej objawił się
w stajni i oby ten dzień „Objawieniem” był nazwany” (św. Augustyn).
Potrójne dary mędrców, wskazują na potrójne usposobienie naszej duszy
(miłość, modlitwa, cierpienie). Wyobrażają one samego Chrystusa, w którym
dary nasze nabierają właściwej wartości nadprzyrodzonej. Spraw wszech-
mogący Boże, abyśmy jasnym umysłem pojęli tajemnicę uroczyście dziś 
obchodzoną. Adam Krzysztof Żak
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OBJAWIENIE PAŃSKIE

„Oto mędrcy ze Wschodu przybyli”.

EWANGELIA: Mt 2,1-12

W Święto Trzech Króli swoje imieniny 
obchodzi ks. Mieczysław Lis SAC.

Drogi Księże Mieczysławie!
Pragniemy życzyć Ci wielu łask, 

zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi.
W trosce o kuchnię dla ubogich w naszej parafii 

niech zawsze towarzyszy Ci: świętość, gorliwość i oddanie. 
Bądź silny tą mocą, jaką daje wiara!

ŻYCZ EN IA

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:
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O POKÓJ I ZGODĘ W NASZEJ OJCZYŹNIE,
O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA RZĄDZĄCYCH,

O MIŁOŚĆ W RODZINACH I NIEUSTANNĄ OPIEKĘ
MATKI NAJŚWIĘTSZEJ, KRÓLOWEJ POLSKI:

niedziela, 20 stycznia, godz. 930

niedziela, 24 lutego, godz. 1100

poniedziałek rekolekcyjny, 25 marca, godz. 930

niedziela, 28 kwietnia, godz. 930

piątek, 3 maja, godz. 1100

Boże Ciało, 20 czerwca, godz. 930 lub po Procesji
niedziela, 28 lipca, godz. 2000

poniedziałek, 26 sierpnia, godz. 1800

niedziela, 1 września, godz. 1100

niedziela, 13 października, godz. 930

poniedziałek, 11 listopada, godz. 930

niedziela, 29 grudnia, godz. 1100

Góry Spotkania... 
Chwila przed świtem... Dzwonek

budzika, słyszany jakby z innego
świata. Słońce jeszcze nie wzeszło, 
ale trzeba się śpieszyć. Poranne obo-
wiązki. Rzut oka na zegarek - 645.
Zdążę na Spotkanie. Największy Skarb
nawiedzi moje serce.

Chwila przed świtem... Zorze nad 
Nazaretem, pięknie układające się 
w złotą poświatę. Słońce jeszcze
nie wzeszło, ale trzeba się śpieszyć.
Poranne obowiązki. Spojrzenie na
dom, pozostawiany na kilka miesięcy.
Zdążysz na Spotkanie. Największy 
Skarb nawiedzi czyjeś serce.

Moja droga przez „góry” - niełatwa,
najeżona kamieniami problemów,
które nie chciały jakoś minąć wraz 
z przyjściem nowego dnia. Mimo to
jednak wypełniona przekonaniem, 
że bardziej właściwej po prostu
nie ma. A w myślach Twoja górska
droga i krótki zapis: „poszła z pośpie-
chem”. Dziś, kiedy wszyscy tak szybko
żyją i ciągle słyszy się: „czas goni”, 
Ty uczysz mnie, że tak naprawdę 
warto się śpieszyć tylko na chwile 
najważniejsze - na Spotkania, które
przemieniają życie. To chyba jedyny
pośpiech, o którym chciałoby się

powiedzieć: „błogosławiony”. I warto
wtedy iść naprzeciw górom, nawet 
jeśli ma się świadomość, że trzeba 
przejść „150 kilometrów” - w trudzie,
w pukaniu do czyjegoś poranionego
serca, w odszukiwaniu zagubionego
sensu, w otwieraniu zamkniętych 
przez nieufność drzwi.

I wreszcie cel. Spotkanie przy źródle.
Ain Karim właśnie to znaczy: „źródło
winnicy”. Dobrze jest dotknąć miejsca,
w którym czuje się pulsującą ożywczą
wodą chwilę radosnej bliskości.
Dobrze jest doświadczyć, jak ta 
bliskość nawadnia wysuszoną, czasem
wręcz skamieniałą glebę serca. 
Dobrze jest spojrzeć w oczy, spleść 
razem dłonie, wypowiedzieć, choćby
bez słów: „jestem...” 

Dobrze jest też, a może przede
wszystkim, zaczerpnąć wspólnie 
ze Źródła, które nigdy nie wysycha. 
I które Ty odkryłaś - dla Elżbiety,
dla jej syna, dla mnie, dla nas...

Chwila przed świtem... Zdążę na
Spotkanie - to najważniejsze, z Twoim
Synem. Pomóż, Miriam, abym nigdy
nie spóźniła się także na spotkanie 
z drugim człowiekiem.

„SZUKAJCIE TEGO, CO W GÓRZE” /6/

ms

MSZE ŚWIĘTE W ROKU 2019

Niech Bóg będzie uwielbiony 
za Konkurs naszej Gazetki, 

który odbył się 
w ostatnim tygodniu Adwentu! 

Oczekiwanie nigdy nie jest łatwe.
21 osób – Czytelników naszej 

Gazetki – szczególnie uczyło się 
dobrego czekania, przygotowy-

wało się do Świąt Bożego 
Narodzenia... 

Przypomnijmy – podczas zadań
konkursowych: utrwalono dary, 

którymi obdarza nas Duch Święty;
poświęcono dłuższą chwilę 

na czytanie i przepisanie fragmentu
Ewangelii; uczyniono wiele

dobra dla Innych (co Inni 
udokumentowali); odszukano 
fragment patriotycznej kolędy 
(„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą”). 

Konkurs był połączony z uczest-
nictwem w Roratach – także 

tych sprawowanych o godz. 600,
przed Wschodem Słońca. 

Drodzy Laureaci!
Już w najbliższym numerze 
naszej Gazetki dowiecie się, 

jak odebrać nagrody. 
A wśród nich są: 

kawa prosto z Panamy (cegiełka 
na bilety lotnicze dla młodzieży 

udającej się na ŚDM, który 
odbędzie się już w tym miesiącu),

Boże krówki, świece – choinki 
zmieniające kolor, audiobook 

„Dzienniczek św. Siostry Faustyny”,
�lm o życiu Trójcy Świętej, 
mega quiz biblijny, puzzle, 

rybki – symbole naszej chrześci-
jańskiej wiary, oraz inne nagrody.

Dziękujemy Laureatom 
za udział w Konkursie, 

a wszystkich Czytelników 
zapraszamy do... 

uczestnictwa w konkursach!

21 LAUREATÓW

ks. Paweł

KONKURSU 
NIE-NIE-

DZIELNEGO
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KONKURS DLA DZIECI

opr. Zuzia Cichoń

Pytania dotyczą dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

Było, minęło, za rok znowu 
będzie... w kalendarzach 2019 
roku, tak jak poprzednio, 
25 grudnia.

Czeka nas przeżywanie nie-
ustannie biegnącego, jak i czas,
życia. 

Dzień po dniu. Najwięcej wśród
nich powtarzalnych, przewidy-
walnych. Niosących radość i
trudnych z różnych powodów.

Każdy wymagać od nas będzie
wielu decyzji.

Takich, jak i dni: przyjemnych 
i niedogodnych; odruchowych 
i przemyślanych.

Zawsze naszych własnych.

Każda będzie, przynajmniej trój-
stronnie, opiniowana przez:
zainteresowanych, obserwa-
torów i sumienia nas samych.

Najwięcej satysfakcji przyniosą
wtedy, gdy wspólnie zostaną
uznane za właściwe, takie co 
pozwolą powtórzyć za św. Matką
Teresą z Kalkuty: „...ilekroć uśmie-
chasz się do swego brata i 
wyciągasz do niego ręce... ilekroć
pozwolisz, by Bóg pokochał
innych przez ciebie... Zawsze 
wtedy jest Boże Narodzenie”.

Dopiero styczeń... Przed nami
setki werdyktów... 

Tych, którym Bóg pozwoli
otoczyć Żłóbek w czasie tego-
rocznej Pasterki 2019, Mały Jezus
zapyta: „Do dzisiaj czekałeś na
Moje Narodzenie?”

Jak wspaniale byłoby 
odpowiedzieć Bogu: „Nie!”

MOŻE TO AKURAT DZISIAJ?

1. W jakiej krainie Ziemi Świętej leży Betlejem?

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

2. Dlaczego mędrcy nie wrócili do Heroda 
po spotkaniu ze Świętą Rodziną?

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

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

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

JUŻ DZIŚ 
8. RADOMSKI ORSZAK 
TRZECH KRÓLI

O godz. 1100 w kościele farnym 
zostanie odprawiona Msza święta. 

Następnie, o godz. 1200, wymarsz Orszaku, 
podczas którego obejrzymy następujące 

przedstawienia:
 „Odczytanie edyktu cesarza Augusta” (Rynek),

„Grzech pierworodny” 
(przy kościele ewangelickim), 

„Na dworze króla Heroda” 
(przy kościele bernardynów), 

„W gospodzie” 
(u zbiegu ulic Witolda i Żeromskiego), 

„Poruszenie wśród pasterzy” 
(przy kościele garnizonowym),

„Pokłon przed narodzonym Mesjaszem” 
(przy Urzędzie Miejskim).

Michał Jakaczyński

poniedziałek, 7 stycznia, od godz. 1500

ul. PCK 9/11, 
ul. Komandosów 2 /klatki od 1 do 4/

wtorek, 8 stycznia, od godz. 1500

ul. Komandosów 4

środa, 9 stycznia, od godz. 1500

ul. Komandosów 2 /klatki od 5 do 10/
ul. Gagarina 21/23 

czwartek, 10 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 3/5/7 /klatki od 1 do 8/

piątek, 11 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 3/5/7 /klatki 9 do 12/
ul. Gagarina 13/17 /mieszkania od 1 do 90/

sobota, 12 stycznia, od godz. 930

ul. Staroopatowska 4/6, 8, 8A i 10
ul. Mazowieckiego 4, 9, 9A, 11 i 13

poniedziałek, 14 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 13/17 /mieszkania od 91 do 110/
ul. Gagarina 25

Radomscy Rycerze Kolumba zapraszają 
do udziału w Orszaku Trzech Króli. 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dla nas jednak zajaśniał nowy dzień: 
dzień Zmartwychwstania Chrystusa. 

Siódmy dzień kończy pierwsze stworzenie. 
Ósmy dzień zaczyna nowe stworzenie”.
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1. Dzisiaj młodzież ze Scholi Pallottiego rozprowadza kredę i kadzidło. 
O�ary składane przy tej okazji są przeznaczone na rozwój 
i funkcjonowanie Scholi. 

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. 
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty

Żywego Różańca. Na godz. 1720 zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo.
4. Dziś o godz. 1500 w para�i na Jeżowej Woli rozpocznie się kolejna edycja

„kursu przedmałżeńskiego”. 
5. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne o godz. 1720. 

O godz. 1800 Msza święta za zmarłych.
6. Przypominamy, że podczas kolędy nie ma Mszy świętej w piątki o godz. 1500.

6 stycznia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Baltazara, Melchiora, Kacpra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 60,1-6
PSALM 72, 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13
2. czytanie: Ef 3,2-3a.5-6
EWANGELIA: Mt 2,1-12

7 stycznia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Lucjana, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 3,22-4,6
PSALM 2, 7-8. 10-12a
EWANGELIA: Mt 4,12-17.23-25

8 stycznia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Mścisława, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4,7-10
PSALM 72, 1b-2. 3-4b. 7-8
EWANGELIA: Mk 6,34-44

9 stycznia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Marceliny, Antoniaego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4,11-18
PSALM 72, 1b-2. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mk 6,45-52

10 stycznia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Wilhelma, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4,19-5,4
PSALM 72, 1b-2. 14 i 15bc. 17
EWANGELIA: Łk 4,14-22a

11 stycznia 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Honoraty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 5,5-13
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Łk 5,12-16

12 stycznia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Arkadiusza, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 5,14-21
PSALM 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 3,22-30

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 

ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ  LUB PÓŁ ZŁOTÓWKI 

NA GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.

Odeszli w październiku do Pana:
Dariusz Karlikowski /l. 52/
Ewa Domagała /l. 62/
Grażyna Anna Szydłowska /l. 62/
Marta Krystyna Czarnota /l. 64/
Ryszard Marek Okoń /l. 65/
Halina Barbara Pilecka /l. 74/
Zdzisław Jan Góźdź /l. 75/
Maciej Jacek Pomianowski /l. 76/
Józef Bojek /l. 77/

Sakrament małżeństwa w październiku przyjęło 
pięć par.

Sakrament chrztu świętego w październiku przyjęło 
dziesięcioro dzieci. 10
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Grażyna Anna Szydłowska /l. 62/
Marta Krystyna Czarnota /l. 64/

Marianna Towarek /l. 80/
Barbara Maria Gregorek /l. 81/

Aleksandra Barszcz /l. 81/
Zygmunt Guliński /l. 83/

Marianna Schab /l. 87/
Halina Zugaj /l. 88/

Janina Antonina Kowalczyk /l. 88/
Wiesława Zo�a Pyszczek /l. 88/
Tadeusz Władysław Bereza /l. 91/

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Wychodząc od doświadczenia pustyni, od pustki, 

możemy odkryć na nowo radość wiary, jej życiowe znaczenie dla nas,
mężczyzn i kobiet. Na pustyni odkrywa się wartość tego, 

co jest niezbędne do życia; i tak we współczesnym świecie istnieją 
niezliczone znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu życia, 

często wyrażane w formie ukrytej czy negatywnej”.


