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   Dzisiejsza Ewangelia jest dalszym ciągiem czytanych fragmentów
w poprzednią niedzielę. „Dziś wypełniło się Pismo, które słyszeliście”.
„Czy nie jest to syn Józefa?”. „Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie”. Jezus przypomina, co działo się za proroków
Eliasza i Elizeusza. „Słysząc to, zawrzeli gniewem... wyrzucili Go
z miasta i chcąc Go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry.
On jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się”. Pierwsza próba
zabicia Jezusa, ale jeszcze nie czas. Jezus zawsze przebija się 
przez nasz opór, jest zawsze przed nami. My mamy iść za Nim.
Mieszkańcy Nazaretu chcą cudów i dowodów, że On jest królem 
Izraela. Mesjasza w Nim nie widzą, ale króla, który wyprowadzi

Żydów z niewoli rzymskiej. Jakże zła interpretacja Pisma i słów Jezusa. Przyszedł do Nazaretu, aby wyprowadzić
jego mieszkańców z dusznego zarozumialstwa. „Dokonaj i tu, w swojej ojczyźnie, tego co wydarzyło się w Kafarnaum”.
Wymagają od Jezusa, żeby „zrobił” to, czego oni chcą. Próba odczytania, interpretacji słów proroka, według 
własnych interesów. Jednak słowo Boże nie pozwala się przejąć przez nasze niepozbawione interesu wymagania.
Zastanowię się, czy jestem po stronie mieszkańców Nazaretu, czy po stronie Jezusa? Czy moja wiara nie jest 
czasami przyzwyczajeniem? Panie, ożyw moją wiarę! Adam Żak
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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

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

EWANGELIA: Łk 4, 21-30

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

ŻYCZ EN IA Z okazji wczorajszego Dnia Życia Konsekrowanego,
Wszystkim, którzy złożyli przed Bogiem śluby lub przyrzeczenia, 

że będą żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, 
a szczególnie naszym Siostrom Zmartwychwstankom i Księżom Pallotynom, 

życzymy, by wiernie trwali przy Panu, 
czerpiąc siły jedynie od Niego samego.

Niech ten świat, dzięki Życiu Konsekrowanemu,
staje się coraz bliższym Prawdzie i Czystej Miłości. 
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Bywa, że tytuł intryguje, zachęca
do przeczytania. Bywa, że machamy
nań ręką, „no bo i po co takie tam”. 
A może warto przeczytać? 

Zobowiązana jestem dotrzymać
słowa danego Maryi na modlitwie 
zwanej Nowenną Pompejańską. We
fragmencie modlitwy tej Nowenny
czytamy: „Cóż Ci dać mogę, o Królowo
pełna miłości? O ile zdołam będę
rozszerzać Nabożeństwo do Różańca
Świętego”. Powtórzę: „o ile zdołam 
będę rozszerzać Nabożeństwo do 
Różańca Świętego”. Maryjo, dopomóż! 

Jak to możliwe, że w czasach
niemal powszechnego dobrobytu
oraz coraz lepiej rozwiniętej medy-
cyny, tysiące wiernych odmawia
wyczerpującą modlitwę Maryjną?
54 dni. Nowenna Pompejańska.
150, a dla bardziej wytrwałych 200,
„Zdrowaś Maryjo”. Trzy, dla wytrwałych
cztery, części różańca świętego
codziennie. I tak przez 54 dni. W sumie

dwie części: 27 dni – część błagalna;
i druga część – 27 dni – część dzięk-
czynna.  

Powiesz: „Nie dam rady!” Dasz! 
Czasem trzeba dotknąć bolesnych 
stron życia, aby zrozumieć, co temu
życiu sens nadaje. 

Rozmyślam nad istotą, znaczeniem
modlitwy różańcowej, w sytuacji, 
gdy sama gdzieś „po drodze mój
różaniec zagubiłam”. Dla wielu ludzi
modlitwa różańcowa jest znakiem 
i środkiem nawiązania najbardziej 
intymnej więzi z Chrystusem. W
czasach trudnych, w udręczeniu, 
w samotności, w chorobie, w obliczu
śmierci, człowiek zawsze znajdował
w różańcu pociechę, umocnienie 
i nowe siły. 

Historia Nowenny, jaką w ostatnich
latach odmówiły tysiące wiernych 
wiąże się z Maryjnymi objawieniami.
Wszystkie łaski płynące na wiernych 
i wiążące się z Pompejami, zaczęły się
w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

W południowych Włoszech doszło 
wtedy do kilku cudownych uzdrowień
– do sprawności wróciły kobiety,
którym medycyna nie dawała żadnej
nadziei.

Bywa i tak, że... czasem nie otrzy-
mujemy spodziewanej łaski...

Spotkałam się z sytuacją, że ktoś
modlił się Nowenną Pompejańską
o uzdrowienie kolegi z ciężkiej nowo-
tworowej choroby. Po 27 dniach
modlitwy błagalnej i w drugim dniu
modlitwy dziękczynnej, kolega zmarł...
Zawód? Rozterka? Co dalej? 

Żadna modlitwa nie jest bezowocna.
Może temu koledze została uproszona
pełnia życia wiecznego? Tego nie
wiemy. Dowiemy się po tamtej stronie.
Zawsze warto dziękować za życie. 
Część dziękczynna Nowenny Pom-
pejańskiej stała się szczególnym
uwielbieniem Boga za dobro, które 
dał temu światu przez kolegę.

54 DNI

z wielką wdzięcznością
Lucyna Dobrasiewicz

mama Mateusza

Jadwiga Kulik

Mój 19-letni syn Mateusz Dobra-
siewicz urodził się z rozszczepem 
kręgosłupa, przepukliną oponowo-
-rdzeniową i wodogłowiem.

Ponad 7 lat temu na zdeformo-
wanym kręgosłupie otworzyła się
rana, która nie chcę się zagoić 
i zagraża jego życiu.

Każdy kolejny dzień wita mego
syna wielkim cierpieniem i obawą
przed sepsą czy nowotworem.
Mimo to, Mateusz walczy i sam szuka
dla siebie pomocy na całym świecie.

Syn od urodzenia jest leczony 
we Wrocławiu i w Warszawie. Niestety,
polscy lekarze nie są już w stanie
pomóc mojemu ukochanemu dziecku.
Jedynym ratunkiem dla mojego syna
jest bardzo skomplikowana operacja
w Stanach Zjednoczonych. Niestety,
koszt tej operacji, leczenia i rehabi-
litacji to około 154 tysiące dolarów. 
Od pół roku staramy się uzbierać 
potrzebną kwotę.

Aby nagłośnić zbiórkę, dwa razy
gościliśmy w telewizji, w programie
„Pytanie na śniadanie”. Po ostatniej
wizycie 27 grudnia, stał się cud i 

w ciągu 3 dni uzbieraliśmy prawie 
300 tysięcy złotych. 

Nie jestem w stanie sama zapłacić
za tak kosztowne leczenie syna.
Kiedy Mateusz miał 11 lat, mój mąż
przegrał walkę z chorobą nowotwo-
rową i zostałam sama z dwójką dzieci.

Sami wraz z cudownymi wolonta-
riuszami zbieramy pieniądze, aby 
ratować życie Mateusza.

Dzięki otwartości Księdza Proboszcza
Lucjana Rożka SAC dostaliśmy zgodę
na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
w Para�i św. Józefa w Radomiu, 
która odbędzie się 10 lutego po 
każdej Mszy świętej.

Zwracamy się z wielką prośbą 
do Was, drodzy Para�anie, o pomoc
�nansową dla Mateusza na dalsze
leczenie i rehabilitację. 

Liczy się każda złotówka, aby 
mój syn mógł żyć. Za każdą złotówkę
z całego serca dziękujemy i odwdzię-
czamy się modlitwą.

MAMA APELUJE O POMOC DLA SYNA ZJEDNOCZENIE /15/
Zebranie Generalne jest naj-

wyższym organem konsultacyjnym
i decyzyjnym w Zjednoczeniu.
Może być zwyczajne lub nadzwy-
czajne. Jest zwoływane przez
Generalną Radę Koordynacyjną. 
Przewodniczy mu Przewodniczący
Zjednoczenia. 

Zebranie Generalne zatwierdza
swój regulamin dotyczący funk-
cjonowania i sposobu przebiegu 
obrad, porządek dnia i agendę.

W Zebraniu Generalnym uczest-
niczą z prawem głosu rozstrzy-
gającego:
a) członkowie Generalnej Rady

Koordynacyjnej lub – jeżeli oni 
nie mogą – ich zastępcy;

b) Sekretarz Generalny Zjednoczenia;
c) Przewodniczący Krajowych Rad

Koordynacyjnych lub – jeżeli
oni nie mogą – Wiceprzewod-
niczący;

d) trzej członkowie lub – jeżeli
oni nie mogą – ich zastępcy 
mianowani przez Generalną 
Radę Koordynacyjną, zgodnie 
z zasadami określonymi przez 
samo Zebranie Generalne 

dokończenie na 3 stronie
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TEMAT SPOTKANIA BRZMI: 

ZAPROSZEN IE

Miejscem Spotkania jest Dom Sióstr Miłosierdzia w Częstochowie, 
przy ul. św. Barbary 43.
Koszt uczestnictwa: 160 zł (noclegi, wyżywienie, materiały formacyjne).
Zgłoszenia do 13 lutego 
pod numerami telefonów: 48 366 81 44, 667 980 213, 605 980 214.

Podążając drogą formacji wytyczoną ponad 36 lat temu przez Założyciela i Ojca polskiego Hospicjum,
ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC, postaramy się, zawiązując Wspólnotę Wspólnot całkowicie otwartą 

na działanie Ducha Świętego, zgłębić obecność Jego darów w życiu Wspólnoty hospicyjnej 
i konkretnego Hospicjanta. Bardzo potrzeba nam nieustannej łączności z Duchem Świętym, 

który umacnia miłość. 
Soborowy Dekret o Apostolstwie Świeckich jest wciąż aktualny, a jego wytyczne dla nas, hospicjantów,
posługujących w sferze ludzkiego bólu, cierpienia i kresu ziemskiego życia, są ciągle do spełnienia. 

Żyjąc w tym świecie pełnym zła, ciągle narażeni jesteśmy na pokusy, stąd istnieje potrzeba 
ciągłego nawracania się, a Częstochowa, Dom Matki, jest jak najbardziej dobrym do tego miejscem. 

Będziemy mieli okazję wzmocnić nasze więzy z Jezusem Eucharystycznym, Maryją – naszą Matką 
raz między sobą. Podzielimy się jak zwykle hospicyjnymi doświadczeniami w posłudze chorym, 

ich rodzinom i osieroconym. 
Zasiądziemy w kręgu wraz z ks. Ryszardem Mikołajczakiem – najdłużej posługującym duszpasterzem

hospicyjnym w Polsce.

Formacyjny Krąg Hospicjantów Polskich im. św. Wincentego Pallottiego zaprasza 
na 23 rok hospicyjnej edukacji, który odbędzie się w dniach 15 – 17 lutego w Częstochowie.

W programie Spotkania: 
rozmowy po roku i po latach, Nabożeństwo pojednania, konferencje ks. Ryszarda Mikołajczaka, 
Droga krzyżowa, Msza święta w kaplicy jasnogórskiej, nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
różaniec.

ZAPRASZAMY!
Polecam Was naszej Patronce, Królowej Apostołów, i przewodnikowi po hospicyjnych drogach 
apostolskich, św. Wincentemu Pallottiemu. ks. Marek Kujawski SAC

koordynator Kręgu

„Mocni Duchem”

*

*

*

Zebranie Generalne omawia i 
podejmuje decyzje w sprawach odno-
szących się do wewnętrznego życia
i apostolstwa Zjednoczenia, łącznie
z rewizją Statutu Generalnego.

Zwyczajne Zebranie Generalne
wybiera dziesięciu członków Gene-
ralnej Rady Koordynacyjnej i ich 
zastępców. 

Zebranie Generalne może ważnie
podejmować decyzje przy obecności
dwóch trzecich swoich członków. 
W przypadku wyborów i decyzji
wiążących całe Zjednoczenie potrzeba
dwóch trzecich  głosów członków 
Zebrania Generalnego. Po dwóch
nieskutecznych głosowaniach, wystarczy

bezwzględna większość głosów 
członków. Głos w wyborach, aby 
był ważny, musi być wolny, tajny, 
pewny, bezwarunkowy i określony.
Przy  decyzjach w innych sprawach
wymagana jest bezwzględna więk-
szość głosów członków Zebrania
Generalnego. Bezwzględna większość
oznacza połowę plus jeden wszyst-
kich członków posiadających prawo
głosu decydującego na Zebraniu
Generalnym.

Decyzje podjęte przez Zebranie
Generalne winny być podane do 
wiadomości wszystkim  zaintere-
sowanym w jawny sposób. Wchodzą
w życie w terminie określonym przez

Zebranie, o ile nie wymagają zatwier-
dzenia Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Zwyczajne Zebranie Generalne
jest zwoływane co trzy lata. Nadzwy-
czajne Zebranie Generalne może 
być zwołane, gdy wymagają tego 
okoliczności lub domaga się tego 
bezwzględna większość Krajowych 
Rad Koordynacyjnych.

Zebranie Generalne określa datę,
kiedy nowo wybrana Generalna
Rada Koordynacyjna, która  rozpo-
czyna natychmiast swój urząd, ma 
wybrać swojego Przewodniczącego,
którego zatwierdza Papieska Rada 
ds. Świeckich.

dokończenie na 4 stronie
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1. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
2. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca dziś o godz. 1700 w kaplicy 

Świętej Rodziny, a na godz. 1720 zapraszamy wszystkich na różaniec 
do kościoła.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne o godz. 1720, 
a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych. 

4. W tym tygodniu (za błędną informację w ubiegłą niedzielę przepraszamy)
przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo o nowe i święte powołania
kapłańskie i zakonne o godz. 1730.

5. Na nocne czuwanie na Jasnej Górze, tylko dla naszej Para�i,organizowane
przez Pielgrzymów „Białej 11”, można zapisać się dziś w zakrystii oraz 
do czwartku w kancelarii. Wyjazd do Częstochowy w najbliższą sobotę 
o godz. 1600; powrót w niedzielę ok. godz. 600. Koszt wyjazdu: 45 zł.

6. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej będzie prowadzona zbiórka
do puszek na leczenie w USA wrodzonej wady kręgosłupa oraz 
rehabilitację Mateusza Dobrasiewicza.

7. Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych 
w przyszły poniedziałek, 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego.

8. We wtorek, 19 lutego, o godz. 1300 w Przychodni przy ul. Wyścigowej
będą wykonywane badania USG nerek, płuc, piersi, stawów, 
przepływów szyjnych oraz echo serca i inne.

3 lutego 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Błażeja, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19
PSALM 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17
2. czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
EWANGELIA: Łk 4, 21-30

4 lutego 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Weroniki, Mariusza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 32-40
PSALM 31, 20. 21-22. 23. 24
EWANGELIA: Mk 5, 1-20

5 lutego 2019r. – WTOREK
Imieniny: Agaty, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 12, 1-4
PSALM 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32
EWANGELIA: Mk 5, 21-43

6 lutego 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Doroty, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 12, 4-7. 11-15
PSALM 103, 1b-2. 13-14. 17-18a
EWANGELIA: Mk 6, 1-6

7 lutego 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Teodora, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 12, 18-19. 21-24
PSALM 48, 2-3b. 3c-4. 9. 10-11
EWANGELIA: Mk 6, 7-13

8 lutego 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Hieronima, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 13, 1-8
PSALM 27, 1bcde. 3. 5. 8b-9c
EWANGELIA: Mk 6, 14-29

9 lutego 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Cyryla, Apolonii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 13, 15-17. 20-21
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

KALENDARZ
LITURGICZNY

IV 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

Sekretariat Generalny, z siedzibą 
w Rzymie i kierowany przez Sekretarza
Generalnego, jest stałym i pomoc-
niczym organem Generalnej Rady 
Koordynacyjnej. Zapewnia ciągłość 
prac Rady między jej zebraniami i 
gwarantuje zwyczajne zarządzanie 
Zjednoczeniem. Posiada swój własny
regulamin zatwierdzony przez Gene-
ralną Radę Koordynacyjną. W regu-
laminie tym są określone zadania 
Sekretariatu Generalnego, procedura
nominacji Sekretarza Generalnego 
oraz członków, jak również długość
ich kadencji. Zgodnie z regulaminem
Generalnej Rady Koordynacyjnej,
Sekretarz Generalny pełni jednocześnie
funkcję Sekretarza Rady, kieruje i
koordynuje pracę Sekretariatu Gene-
ralnego i  zapewnia ciągłość jego
funkcjonowania.

Sekretariat Generalny, we współ-
pracy z Przewodniczącym i w jego 
imieniu, zajmuje się naglącymi spra-
wami i decyduje w tych pilnych
kwestiach, które nie mogą być odesłane
do najbliższego zebrania Rady. Wytyczne
i decyzje Sekretariatu Generalnego 
muszą być potwierdzone przez 
Generalną Radę Koordynacyjną. 

Kongres Generalny jest zwoływany
przynajmniej co sześć lat w celu
wspólnotowej re�eksji, wymiany
myśli, doświadczeń i propozycji oraz
dla skuteczniejszego ożywiania 
apostolstwa powszechnego. 

Uczestnictwo w Kongresie jest 
otwarte dla osób reprezentujących 
członków i współpracowników Zjed-
noczenia, według zasad określonych
przez Generalną Radę Koordynacyjną.

ZJEDNOCZENIE /15/
dokończenie z 3 strony

za: 
www.zak-pallotti.pl

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 

ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ LUB PÓŁ ZŁOTÓWKI 

NA NASZĄ GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Bóg chciał, 
aby stworzenia 

były zróżnicowane, dobre,
współzależne 

i uporządkowane”.


