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     W dzisiejszej Ewangelii możemy wyróżnić trzy obrazy i jeden temat
- moc słowa Bożego. Pierwszy obraz – „Wsiadł do jednej łodzi, która 
należała do Szymona... Usiadł i z łodzi nauczał tłumy”. Drugi obraz – „Wypłyń
na głębię. Zarzućcie wasze sieci na połów”. Trzeci obraz – „Nie bój się, 
odtąd będziesz łowił ludzi”. Zatrzymajmy się na moment przy drugim 
obrazie. „Zarzućcie wasze sieci na połów”. Jaka jest reakcja rybaków 
fachowców? „Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy”.
Mimo wszystko „zarzućcie”. „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. Wiara w słowa
Mistrza zostaje sowicie wynagrodzona, tak, że sieci pełne ryb zaczynają się
rwać. Cud dzieje się wtedy, gdy następuje fakt zarzucenia sieci jedynie 
na Jego słowo. Piotr rzuca się Jezusowi do nóg i wyznaje, że jest grzesznym
człowiekiem. Wraca temat słowa Bożego. „Odtąd ludzi będziesz łowił”. 
Słowo rozkazujące. Przed połowem Piotr nazywa Jezusa „Mistrzem”, 
a potem „Panem”. Poznaje moc słowa Bożego. Aby to pojąć, trzeba najpierw
być posłusznym Jezusowi, by potem odkryć moc Jego słowa. Wszystko to

działo się w łodzi Piotra, jako  głowy Kościoła, o którą rozbijają się bezsilne fale i burze tego świata. Zaufajmy
słowu Bożemu, złóżmy w nim całą naszą ufność. Z wiarą wsłuchajmy się w to, co Bóg mówi do nas każdego dnia.
„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły” (Iz 40, 31). Boże, wspomóż moje siły w drodze ku zbawieniu.

Adam Żak
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10/02/2019

V NIEDZIELA ZWYKŁA

„Odejdź ode mnie, Panie, 
bo jestem grzesznym człowiekiem... 

Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi”.

EWANGELIA: Łk 5, 1-11

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

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Gromadząc się we wspólnocie eucharystycznej (...) Kościół niejako „ćwiczy się w pragnieniu”, 

zaznając przedsmaku tej radości, którą przyniesie mu nowe niebo i nowa ziemia”.
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Zjednoczenie Apostolstwa Kato-
lickiego, jako kościelna osoba prawna,
posiada zdolność nabywania, po-
siadania, zarządzania i alienowania
dóbr kościelnych, zgodnie z przepi-
sami Kodeksu Prawa Kanonicznego
i Statutu ZAK.

Jedynym kryterium uzasadniają-
cym nabywanie i zarządzanie dobrami
materialnymi Zjednoczenia  jest zara-
dzanie potrzebom apostolskim.

Dobra doczesne Zjednoczenia
mogą pochodzić, zgodnie ze spo-
sobami dozwolonymi przez prawo:
z darowizn, z o�ar lub ze składek 
członków.

Zarówno wspólnoty, jak i człon-
kowie indywidualni zachowują w 
Zjednoczeniu pełną autonomię
odnośnie posiadania i zarządzania
dobrami, zgodnie z przepisami 
Kodeksu Prawa Kościelnego i wła-
snymi przepisami wewnętrznymi.

Zjednoczenie, jako międzynaro-
dowe stowarzyszenie publiczne, jest
właścicielem wszystkich dóbr  do-
czesnych, nabytych dla niego na 
poziomie lokalnym, krajowym czy 
też międzynarodowym.

Dobra doczesne Zjednoczenia
Apostolstwa Katolickiego są dobrami
kościelnymi i na każdym poziomie 
struktur Zjednoczenia są zarządzane
zgodnie z prawem kanonicznym 
i wewnętrznymi regulaminami.

Regulaminy cywilnych osób praw-
nych Zjednoczenia nie mogą być
w sprzeczności z prawem kanonicz-
nym i Statutem ZAK.

Dla administrowania dobrami,
powierzonymi przez Przewodniczą-
cego Generalnej Rady Koordynacyjnej
pod zarząd i do użytku na obszarze
poszczególnych Konferencji Episko-
patu są  powoływani Ekonomowie,

jako urzędowi przedstawiciele osób
prawnych, utworzonych zgodnie
z  prawodawstwem cywilnym poszcze-
gólnych  krajów. Są oni mianowani 
przez Krajowe Rady Koordynacyjne.

Dla administrowania dobrami,
powierzonymi przez Przewodniczą-
cego Generalnej Rady Koordynacyjnej,
za zgodą Krajowej Rady Koordyna-
cyjnej, pod zarząd i do użytku na
poziomie  Lokalnych Rad Koordyna-
cyjnych, są mianowani Ekonomowie,
jako urzędowi przedstawiciele osób
prawnych, utworzonych zgodnie 
z prawodawstwem cywilnym danego
kraju.

Każda Krajowa Rada Koordynacyjna
przekazuje Generalnej Radzie Koor-
dynacyjnej coroczną kontrybucję, 
na rzecz jej posługi całemu Zjed-
noczeniu.

Akty administracji zwyczajnej to:
a) zachowanie, konserwacja, popra-

wianie i zwiększanie rentowności
majątku stałego;

b) wszelkie akty konieczne do stałego
korzystania z posiadanego 
majątku. 

Do nadzwyczajnego administro-
wania należą na przykład: alienacje 
nadzwyczajne, zaciąganie długów, 
udzielanie pożyczek, nabywanie 
nowych rzeczy oraz szczególnego 
wyposażenia.

Do ważności alienacji dóbr, których
wartość przekracza sumę określoną
przez Stolicę Świętą,  wymagana
jest zgoda Papieskiej Rady 
ds. Świeckich. 

Generalna Rada Koordynacyjna
mianuje na trzyletnią kadencję
Ekonoma Generalnego oraz członków
międzynarodowej Komisji Finansowej,
zgodnie z zasadami określonymi 
we własnym regulaminie.

Generalna Rada Koordynacyjna
wspiera i nadzoruje działalność

wszystkich ekonomów w  Zjedno-
czeniu, we współpracy z Ekonomem
Generalnym i międzynarodową
Komisją Finansową.

Ekonom Generalny, we współpracy
 z międzynarodową Komisją Finan-
sową, posiada też uprawnienia do 
zarządzania dobrami Zjednoczenia,
które nie zostały powierzone cywil-
nym osobom prawnym na poziomie
krajowym i lokalnym.

Ekonom Generalny, po zatwier-
dzeniu rocznego preliminarza budże-
towego przez Generalną Radę  Koor-
dynacyjną, jest upoważniony w
zakresie swoich kompetencji do
ważnego i godziwego wykonywania
wszelkich aktów administracji 
zwyczajnej i nadzwyczajnej. 

Przygotowuje też co roku spra-
wozdanie z administrowania dobrami
całego Zjednoczenia, które ma być 
przedstawione Papieskiej Radzie 
ds. Świeckich. 

Zarządzanie dobrami powierzonymi
cywilnym osobom prawnym na 
poziomie krajowym i lokalnym jest 
w kompetencji Ekonoma, miano-
wanego przez właściwą Krajową 
lub Lokalną Radę Koordynacyjną. 

Ekonomowie krajowi i lokalni 
przygotowują roczne sprawozdanie
z zarządzania dobrami odpowiednio
dla Generalnej Rady Koordynacyjnej
i dla Krajowej Rady Koordynacyjnej.

Zmiany w Statucie ZAK mogą być
dokonywane wyłącznie przez Zebranie
Generalne, większością  dwóch trzecich
głosów członków, posiadających 
prawo głosu rozstrzygającego, po
otrzymaniu opinii Krajowych Rad 
Koordynacyjnych. Generalna Rada 
Koordynacyjna określa sposoby takiej
konsultacji. Każdorazowa zmiana 
w Statucie wymaga zatwierdzenia 
Papieskiej Rady ds. Świeckich.

ZJEDNOCZENIE /16/

za: 
www.zak-pallotti.pl

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju ludzkiego”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nie pozwólmy się okraść z nadziei!”
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1. Miłość Boga do człowieka.
Największa. Idealna. Najpiękniejsza.
Bóg kocha nas miłością bezgraniczną.
Kocha bezwarunkowo. Tak ukochał
człowieka, że zesłał swojego Syna
na ziemię, aby umarł za wszystkie
nasze grzechy, zmartwychwstał i nas
zbawił. Nie ma większego dowodu
miłości niż krzyż Jezusa. Bóg kocha
każdego z nas jednakowo i bez wyjąt-
ków. Pomimo naszych ułomności,
błędów, grzechów, zaniedbań... 

A jaka jest miłość człowieka do Boga?
... ... ... ... ... 

Zadawajmy sobie to pytanie 
zawsze przed spowiedzią...

2. Miłość rodzicielska.
Również wielka... bezgraniczna...
piękna... Rodzi się od pierwszych
chwil życia naszego dziecka. Kochamy
nasze dzieci zawsze, bez względu
na ich postępowanie, błędy i do

końca. Jesteśmy gotowi na wiele
poświęceń. Nawet na poświęcenie 
życia i zdrowia dla własnego dziecka.

3. Miłość narzeczeńska. 
Często szalona... Wielka i bezgraniczna.
W dużej mierze oparta na uczuciach.
Jest wielką szkołą dojrzewania do 
decyzji, by być razem na zawsze.
Na dobre i na złe. Powinna być do
głębi przeniknięta pragnieniem
wzajemnego poznania się; odkrycia,
co jest prawdziwym dobrem dla 
drugiej osoby; powinna być czysta 
i niewinna.

4. Miłość małżeńska.
Dojrzała, stateczna. Walcząca z prze-
ciwnościami dnia codziennego. Jak
łatwa i piękna wydaje się w dniu
ślubu, a jak trudna jest w życiu 
codziennym. Jej najważniejsze cechy,
to wierność i odpowiedzialność.

5. Miłość bliźniego. 
Dziś toczy ogromną, nierówną, walkę,
by w ogóle istnieć. W świecie zabie-
gania, materializmu, egoizmu i często
zawiści, nie kochamy drugiego
człowieka. Kiedy patrzymy na niezna-
jomego idącego ulicą, to prawie nigdy
nie myślimy o miłości do niego. A Bóg
tak pragnie, byśmy się wzajemnie 
miłowali... Pragnie, by więzy między
Bożymi dziećmi były mocniejsze
nawet niż więzy krwi. Dlaczego nam
tak trudno kochać bliźniego? W tym
szczególnym tygodniu lutego posta-
rajmy się nie patrzeć na siebie 
„wilkiem”, ale z miłością. Postawmy
na uprzejmość, życzliwość i cierpli-
wość. Nie pamiętajmy złego, a miłość
będzie w nas trwać. 

Prawdziwą miłość przyniósł nam
Chrystus Pan. Czerpmy z Ewangelii.
A na ten tydzień polecam każdemu
codzienne rozmyślanie nad 
1 Kor 13, 1-13.

MIŁOŚĆ... JAKA JEST?

mz

Chrystusie 
Czemu nie umiem [jak inni]
Zachłysnąć się wiarą 

Czemu nie umiem jak ona 
[autorka wiersza]
Być Tobą tak urzeczona
Na co dzień

Wiersze to tylko słowa 
A gdzie serce
Serce właśnie 
W słowa włożyłam

Jest taki czas 
Kiedy Miłość w człowieku
Jak wulkan wybucha
Po czym 
Zastyga na czas jakiś 

Niech zastygnę 
Pod krzyżem Twoim Chrystusie
Aż się miłowania nauczę 

Niech się Tobą zachwycam 
Aż po kres dni moich 
Aż po Zmartwychwstanie

Daj mi to Panie
Nie tylko w wierszach 
Na co dzień

DWA 
OBLICZA MIŁOŚCI

28 12 1 23 1

KONKURS DLA DZIECI

opr. Zuzia Cichoń

Wpisz odpowiednią literę z alfabetu,
uwzględniając wszystkie polskie znaki

(na zasadzie: 1-a, 2-ą, 3-b, itd.). 
Pamiętaj, że q, v i x nie należą do alfabetu polskiego.

Losowanie nagród za tydzień.

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

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

18 1 6 30 12 7 13 1

17 12 16 20 25 5

Jadwiga Kulik
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1. Nasz misjonarz, ks. Przemysław Brodowski SAC, w oczekiwaniu 
na wyjazd do Ameryki Południowej, przez najbliższe miesiące 
będzie pełnił posługę duszpasterza w naszej para�i oraz katechety 
w Szkole Podstawowej nr 23. Już teraz dziękujemy za jego kapłańską troskę,
dziękujemy także za pomoc w styczniu w wizycie duszpasterskiej. 
Ks. Grzegorz Wiktor SAC przez najbliższe miesiące – za zgodą 
Księdza Prowincjała – będzie przebywał u swoich bliskich zagranicą.

2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej jest prowadzona zbiórka do puszek 
na leczenie w USA wrodzonej wady kręgosłupa oraz rehabilitację 
Mateusza Dobrasiewicza.

3. Jutro Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy osoby chore, starsze 
i samotne na Nabożeństwo fatimskie. O godz. 830 różaniec i okazja 
do spowiedzi, a następnie Msza święta i Adoracja.

10 lutego 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Elwiry, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8
PSALM 138, 1b-2a. 2b-3. 4-5. 7e-8
2. czytanie: 1 Kor 15, 1-11
EWANGELIA: Łk 5, 1-11

11 lutego 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marii, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 1, 1-19
PSALM 104, 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c
EWANGELIA: Mk 6, 53-56

12 lutego 2019r. – WTOREK
Imieniny: Modesta, Damiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 1, 20 – 2, 4a
PSALM 8, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 7, 1-13

13 lutego 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Juliana, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 2, 4b-9. 15-17
PSALM 104, 1-2a. 27-28. 29b-30
EWANGELIA: Mk 7, 14-23

14 lutego 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Zenona, Liliany, Walentego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 46-49
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

15 lutego 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Faustyny, Jowity
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 1-8
PSALM 32, 1b-2. 5. 6-7
EWANGELIA: Mk 7, 31-37

16 lutego 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Juliana, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-24
PSALM 90, 2 i 4. 5-6. 12-13
EWANGELIA: Mk 8, 1-10

KALENDARZ
LITURGICZNY

I 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 NASZĄ GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.

Odeszli w styczniu do Pana:
Paweł Michał Saruch /l. 32/
Jolanta Dorota Czarnecka /l. 53/
Elżbieta Danuta Dróżdż /l. 58/
Mirosław Antoni Groński /l. 67/
Maria Teresa Minda /l. 72/
Irena Grażyna Gorzałczyńska /l. 73/
Barbara Halina Borkowska /l. 73/
Tadeusz Sroka /l. 79/

Sakrament małżeństwa w styczniu przyjęła 
jedna para.

Sakrament chrztu świętego w styczniu przyjęło 
siedmioro dzieci. 7

1

Kazimierz Mucha /l. 80/
Wojciech Kreczyński /l. 81/

Józef Salwa /l. 84/
Janina Danuta Stolarek /l. 88/

Zygmunt Karol Mosionek /l. 90/
Regina Małaczek /l. 91/

Wacław Wojtan /l. 92/
Janina Sułecka /l. 97/


