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     „Jezus spojrzał na swoich uczniów i mówił”. „Szczęśliwi” 
i „biada” tyle samo razy. Cztery błogosławieństwa zawarte 
w „kazaniu na równinie” można sprowadzić do jednego
wspólnego mianownika: ubóstwa. Ubodzy są szczęśliwi, 
ponieważ Bóg stoi po ich stronie i czyni się ich Opiekunem
i Obrońcą. Z jednej strony mamy ubogiego, a z drugiej Boga,
który zwraca się troskliwie ku biedakowi. Biedny to nie „nędzarz”
nic niemający. Dla Boga ważna jest postawa wewnętrzna 
człowieka – ubogi duchem. „Biada wam, bogacze”. Bogacz 
to człowiek nieszczęśliwy. Bóg współczuje mu; ostrzega, 
co go czeka. Jezus nie dzieli ludzi na dwie grupy – biednych 

i bogatych. Przypomina, że wierni Ewangelii otrzymają zapłatę w niebie, a ci którzy nie są jej wierni, nie otrzymają.
Są dwie postawy wewnętrzne. „Biedak” z otwartym sercem przyjmuje Boga, „bogacz” zamyka się przed Nim.
Ubogi to ten, który ufa Bogu, nie akceptuje tego, że śmierć przetnie tę więź. Bogacz ma skłonność do ulegania
złudzeniom. Który człowiek dominuje we mnie? Jestem ubogi duchem, czy bogaczem, który teraz się „śmieje”,
a później „będzie smucił się i płakał”? Panie! Wspomóż, abym osiągnął „wielką zapłatę w niebie”.

Adam Żak
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VI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Szczęśliwi ubodzy, 
ponieważ wasze jest Królestwo Boże”.

EWANGELIA: Łk 6, 17.20-26

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

W ostatni czwartek w Para�i Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Wólce Ratajskiej k. Janowa Lubelskiego 

odbyły się uroczystości pogrzebowe 

śp. Bronisława Rożka 
– ojca naszego Księdza Proboszcza Lucjana Rożka SAC. 
Bronisław Rożek zmarł w poniedziałek w wieku 85 lat. 

Daj mu niebo, Panie...
Matko Najświętsza, Twemu Sercu polecamy 

Księdza Proboszcza i jego Rodzinę... 
Otrzyj z ich oczu wszelką łzę, otaczaj swoją Matczyną opieką...

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek, a przez niego całe stworzenie, jest przeznaczony dla chwały Bożej”.
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Prawo świętego Kościoła w kanonie
529 nakłada na księży proboszczów
obowiązek jak najlepszego poznania
wiernych powierzonych ich pieczy.
Nakazuje im zatem nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych,
umacniając ich w Panu i - gdy potrzeba
 - roztropnie ich korygując. Proboszcz
ma gorącą miłością wspierać chorych,
troską otaczać biednych, cierpiących,
samotnych, wygnańców oraz prze-
żywających szczególne trudności. 
Ma troszczyć się o wzrost życia
chrześcijańskiego w rodzinach. 

W naszej polskiej tradycji spotkania
kapłana z wiernymi w ich domach 
dokonują się zazwyczaj w klimacie 
Bożonarodzeniowym.

Przyjęcie kapłana z wizytą dusz-
pasterską jest swoistym aktem 
publicznego wyznania wiary, znakiem
jedności i żywej więzi Kościoła 
domowego z Kościołem para�alnym
i z Kościołem Powszechnym.

W ostatnich czasach Kościół i 
duchowni są pod szczególnym ob-
strzałem wrogich ideologii. Bardzo 
nagłaśniane są grzechy ludzi Kościoła
z całego świata. W roku 2018 w Polsce
wszedł do kin �lm, który jakby miał 
zebrać wszelkie zło duchownych - 
by uświadamiać wiernych, do jakiego
Kościoła przynależą.

Faktom się nie zaprzecza. Z faktami
się nie dyskutuje. Ale jeśli mamy chęć
kogoś ukamienować za jego grzech,
to zapytajmy się ewangelicznym 
pytaniem: „Kto z nas jest bez grzechu?”
To oczywiście nie usprawiedliwia 
grzechów tych, którym więcej powie-
rzono i od których więcej się wymaga.
Ale warto przy tym pamiętać jeszcze
o jednej sprawie. Świat jest jaki jest. 
Księża wywodzą się ze zwykłych 
rodzin. Jakie mamy dzisiaj rodziny, 
takich mniej więcej mamy i księży.

Podczas odwiedzin duszpasterskich
była wspólna modlitwa, często taka
dynamiczna, z pełnym zaangażo-
waniem, z przejęciem, i wyczuwało się,
że modlitwa jest czymś powszednim
dla danej rodziny. To nas, kapłanów,
bardzo cieszyło. Choć były przypadki, 
że gdy ksiądz przestawał mówić, to
i  domownicy milkli. Prawie w każdej

rodzinie był przygotowany nakryty
stół, a na nim ustawiony krzyż, Pismo
Święte, zeszyty do religii dzieci, 
zapalona świeca... I choć w zasadzie
kolęda koncentruje się na sprawach
duchowych, życiu religijnym to jednak
najchętniej rozmawialiśmy na tzw. 
tematy życiowe – o problemach 
i troskach, a także o radościach, jakie
przeżywają rodziny. Ale to wcale 
nie jest bez związku. Simone Weil 
poucza nas tak: „Nie po tym, jak ktoś
rozmawia ze mną o Bogu poznaję,
że przeszedł przez oczyszczający 
ogień miłości Boga, lecz po tym jak
mówi o rzeczach tego świata”.

Podczas tegorocznej kolędy odwie-
dziliśmy 4088 mieszkań, rodzin.
Czasem jedno mieszkanie, to jedna
samotna osoba. Nie mieliśmy moż-
ności być w 1608 mieszkaniach.

Ogólnie mówiąc, wyczuwa się
wzrost zadowolenia z poziomu życia
naszych Para�an. Wielu to podkre-
ślało, mówiąc: „Jest dobrze, nie ma
co narzekać, aby tak dalej, oby tylko
zdrowie służyło”. Owszem, wiele osób
ma poważne problemy zdrowotne 
– niekoniecznie związane z pode-
szłym wiekiem. Mogliśmy jedynie 
wysłuchać taką osobę, zachęcić do 
ufnej modlitwy, obiecując również 
i z naszej strony modlitwę.   

Urząd Skarbowy podaje, że nasza
Para�a w roku 2018 liczyła 15 160
osób. W tej liczbie wiele osób jest 
tutaj tylko zameldowanych i rzeczy-
wiście tutaj nie mieszka. Wielu mieszka,
żyje i pracuje w innych miastach, 
także poza granicami kraju.

Podczas liczenia wiernych, jakie się
przeprowadza każdego roku pod 
koniec października, w niedziele
w naszym kościele na wszystkich
Mszach świętych było obecnych 
3480 osób. Pozostałe statystyki naszej
Para�i za rok 2018 przedstawiają się
następująco: ochrzczone zostały
134 osoby, 44 pary przyjęły sakrament
małżeństwa, odbyło się 207 pogrze-
bów, sakrament bierzmowania przyjęły
104 osoby, I Komunię świętą przyjęło
155 dzieci. Komunii świętej zostało 
rozdane w naszym kościele ok. 215 
tysięcy.

Przy okazji wizyty kolędowej od
większość rodzin otrzymywaliśmy 
o�ary, które są przeznaczone na
utrzymanie i funkcjonowanie naszego
domu i kościoła – różne opłaty w
ciągu roku: gaz, prąd, śmieci, pensje,
ubezpieczenia, podatki, remonty,
naprawy. Składamy serdeczne  „Bóg
zapłać” wszystkim za złożone o�ary,
za dar serca. Przy tej okazji składam
serdeczne podziękowanie za wszelkie
o�ary na naszą świątynię w postaci 
tacy, czy do skarbon na inne dzieła.  

To doroczne podsumowanie jest
okazją, by przypomnieć sobie o 
niektórych sprawach. W świątyni 
trzeba mieć poczucie sacrum. Tu jest
Pan! To On jest głównym Gospoda-
rzem tego miejsca. Dlatego powin-
niśmy się godnie zachowywać. Także
małe dzieci, które są wielką radością
rodziców i nas  wszystkich – nie
oznacza to, że w kościele mogą robić
wszystko, na co mają ochotę. Dziecko 
używa rozumu adekwatnie do swojego
wieku, ale za dzieci myślą i nad nimi
czuwają rodzice.

W para�i jest wiele osób chorych,
które, niestety, nie mogą uczestniczyć
we Mszy świętej w świątyni, choć 
mówią jak bardzo by chcieli. Ponad
200 osób chorych odwiedzamy w 
I piątki miesiąca zanosząc im Komunie
święta, mają wtedy też możliwość
spowiedzi świętej. 

Powtarzająca się uwaga podczas
kolędy, to prośba, by delikatniej
zamykać drzwi, gdy wchodzimy do
kościoła. Trzaskanie drzwiami prze-
szkadza w skupieniu i modlitwie.
Gdy przystępujemy do Komunii
świętej – nie opierajmy się na tych, 
którzy już klęczą, nie szturchajmy 
nikogo, nie pchajmy się – bo to irytuje
i to w takim szczególnym momencie,
jak Komunia święta.

Mogliśmy usłyszeć wiele miłych
słów uznania i wdzięczności za funk-
cjonowanie naszej Para�i. Cieszę się,
że dostrzegacie nasze starania i
sprawy o charakterze duchowym, 
na których nam wszystkim zależy.  

NASZA PARAFIA PO KOLĘDZIE AD 2018/2019

dokończenie na 3 stronie 
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Ksiądz Proboszcz
Lucjan Rożek SAC

W tym roku przypada 80 rocznica 
przybycia pallotynów do Radomia 
i duszpasterstwa na Młodzianowie.
To kilka pokoleń i wiernych oraz
księży i braci pallotynów.

Zachęcamy do aktywnego uczest-
niczenia w spotkaniach grup para-
fialnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
do gorliwszego uczestniczenia we 
Mszy świętej w dni powszednie i
w święta. Zachęcamy do liczniejszego
uczestniczenia w nabożeństwach. 

Zachęcamy do lektury „Gościa
Niedzielnego”. W naszej para�i
rozchodzi się ok. 20 sztuk tego 
Tygodnika. To za mało, jak na naszą
para�ę. 

Często słyszymy ubolewanie ze
strony rodziców, że ich dorastające,
czy już dorosłe, dzieci, które mają 
swoje rodziny – nie chodzą w nie-
dzielę na Mszę świętą. To jest spory
problem, to rodzi podziały w rodzi-
nach. Ale jakże często, jako rodzice,
nie dajemy dzieciom dobrego
przykładu. Mamy za co i za kogo się
modlić. Przez to wszystko łącznie 
dokonuje się nasze chrześcijańskie
wychowanie i nasza otwartość na
Boga i na człowieka. A to są najważ-
niejsze sprawy. W nich jest sens
naszego życia. Bóg wpisał je w
Przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Jeśli je odrzucimy, to cóż nam 
pozostanie? I za Piotrem możemy 
pytać: „Panie, do kogóż pójdziemy?”

Jeszcze raz wszystkim serdecznie
dziękujemy za możliwość spotkania
z Wami, za wspólną modlitwę i roz-
mowy i za złożone przy tej okazji 
o�ary. Wszystkie sprawy, którymi 
dzieliliście się z nami ogarniamy 
serdeczną modlitwą, zwłaszcza
podczas niedzielnych Mszy świętych
za Para�an, prosząc Miłosiernego 
Boga o Jego łaski, pomoc i błogo-
sławieństwo.

Wszyscy starajmy się żyć na co
dzień zasadą z duchowości jezuickiej,
która zachęca nas, „by robić tak, 
jakby wszystko od nas zależało, 
a jednocześnie ufać Bogu tak, jakby
wszystko zależało od Niego”. A wów-
czas wszystko będzie dobrze i na 
swoim miejscu.

W tym roku szkolnym zostałam 
przydzielona do jednej z grup mło-
dzieży (Wspólnota „Galilea” prowadzi
cztery takie grupy), kandydatów 
do bierzmowania, by poprowadzić
z nimi spotkania przygotowujące 
do tego pięknego sakramentu 
w naszej Para�i. 

Na początku poczułam wielki 
zaszczyt, radość – wreszcie będę 
mogła komuś mówić o Jezusie!
Za chwilę... strach, lęk... jeju, a jak
będą niegrzeczni, rozbrykani, będą
przeszkadzać i ślęczeć tylko na
komórkach? No i doszłam do ostat-
niego etapu... Panika. Nie, ja nie dam
sobie rady. Ja, chociaż we Wspólnocie,
chociaż z zawodu nauczycielka,
jednak nie jestem teologiem! A jak 
zaczną zadawać pytania, na które 
nie znajdę odpowiedzi? A co, jeśli 
po prostu nad nimi nie zapanuję?

...tyle teraz mówi się z przekąsem 
o TEJ NASZEJ ZBUNTOWANEJ
MŁODZIEŻY... Ale słówko się rzekło,
kobyłka u płota...

Modliłam się tylko, żebym nie
zrobiła, nie powiedziała czegokol-
wiek, co by te dzieci zamiast w stronę

Boga, skierowało w tył. Poczułam 
straszny ogrom odpowiedzialności. 

Całą więc siebie, te spotkania, 
tę młodzież, powierzałam Bogu i 
prowadzeniu Jego Ducha... Bo ja 
czułam, że swojego niedługo wyzionę,
kiedy przed nimi stanę... No nic,
Panie Jezu, mówcy ze mnie nie
zrobiłeś, ale dla Ciebie i tych małych
duszyczek jestem w stanie uczynić 
wiele... no... wszystko! Co ja mam 
zrobić? Jak poprowadzić temat?
Jaką dynamikę? Jakie świadectwo,
by ich zainteresować, zaintrygować,
by byli, by przychodzili, by rozbudzić
w nich pragnienie Boga, by zapalić 
ten knotek pałającej od narodze-
nia Bożej miłości w ich sercach? 

Powoli się uspokajałam... Jak 
czegoś nie będę mogła wytłumaczyć,
odeślę do księdza, mądrej głowy 
w tych tematach. Jak będą mi się
ręce trzęsły, będą wiedzieć, że jestem
tylko człowiekiem, autentycznym, 
że boję się, by po prostu wszystko 
wypadło jak najlepiej. Przekażę to,
co czuję. Opowiem to, czego doświad-
czam. Pomogę poznać Jezusa, jak
i mnie kiedyś ktoś pomógł. 

NASZA MŁODZIEŻ DO BIERZMOWANIA

KONKURS DLA DZIECI

opr. Zuzia Cichoń

Napisz, z jakich części składa się Nowy Testament.
W ramach podpowiedzi podaliśmy pierwsze litery.

Losowanie nagród za tydzień.

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

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

1. E _ _ _ _ _ _ _ _
2. D Z _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. L _ _ _ _
4. A _ _ _ _ _ _ _ _ _

dokończenie na 4 stronie
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1. Dzisiaj na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
2. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta oraz katecheza dla kandydatów

do bierzmowania.17 lutego 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Zbigniewa, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 17, 5-8
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
2. czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20
EWANGELIA: Łk 6, 17.20-26

18 lutego 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Konstancji, Bernadetty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 4, 1-15. 25
PSALM 50, 1bcd i 8. 16b-17. 20-21
EWANGELIA: Mk 8, 11-13

19 lutego 2019r. – WTOREK
Imieniny: Konrada, Marcelego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10
PSALM 29, 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
EWANGELIA: Mk 8, 14-21

20 lutego 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Ludmiły, Leona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 8, 6-13. 20-22
PSALM 116B, 12-13. 14-15. 18-19
EWANGELIA: Mk 8, 22-26

21 lutego 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Eleonory, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 9, 1-13
PSALM 102, 16-17. 18-21. 29 i 22-23
EWANGELIA: Mk 8, 27-33

22 lutego 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Małgorzaty, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 P 5, 1-4
PSALM 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: Mt 16, 13-19

23 lutego 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Izabeli, Damiana, Romana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 1-7
PSALM 145, 2-3. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Mk 9, 2-13

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

Z Bogiem!
Ewa Gawor

A w ogóle Tobie, Jezu, oddaję mój 
język i Ty sam przemawiaj. A jak coś 
zrobię nie tak, to proszę, napraw,
dopowiedz, uratuj, dotłumacz... 

Pierwsze spotkanie zbliżało się 
nieubłagalnie. Cały plan w głowie 
i na kilkunastu kartkach w zeszycie.
Cała torba potrzebnych gadżetów,
zapisane reguły, punktualność,
wyciszone telefony, szacunek,
dyskrecja. No i się zaczęło...

Panie Jezu! Jaką ja mam wspaniałą
młodzież! Jestem zachwycona!
Zakochana w tych świeżych, mło-
dych duszyczkach, które otwierają
oczy i buzie, gdy opowiadam im, 
jaka jest Boża miłość! Nie widzę 
znużenia, czasem zmęczenie. Oni
naprawdę mają masę zajęć, są bardzo
zapracowani... Szkoła, dodatkowe 
lekcje, próbne egzaminy... A jednak
przychodzą. Na pewno z obowiązku,
co o nich dobrze świadczy, ale widać

w ich oczach chęć. 

Przeżyłam pierwsze spotkanie,
drugie, trzecie... Tęsknię za następnym. 

Jak dobrze być wśród tak pięknych
młodych ludzi! To ja od nich czerpię
radość, to oni mnie napędzają! 
Nasza młodzież jest wspaniała!
Nie przychodzą wszyscy... Z różnych
względów... Ale ci, co są, zawsze są
punktualni! Zawsze mają wyłączone
telefony, zawsze słuchają, angażu-
ją się, nie przeszkadzają! 

Gratuluję Rodzicom tak wspaniałych 
dzieci! Jestem szczęśliwa i wszystkim
ogłaszam: MAMY WSPANIAŁĄ
MŁODZIEŻ! Oni są naszą nadzieją 
na lepsze jutro. Pomagajmy im tylko
trwać przy Chrystusie, co w tych 
czasach, naprawdę, szczególnie 
dla młodych, wcale nie jest łatwe. 

NASZA MŁODZIEŻ DO BIERZMOWANIA
dokończenie z 3 strony

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.66
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

BARDZO DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 
ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ 

LUB PÓŁ ZŁOTÓWKI 
NA NASZĄ GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.


