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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 724
1/02/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgicznyIV   NIEDZIELA   ZWYKŁA   

Ewangelia: Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 
Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany 

przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął 
go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że 
jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim 
wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

1 luty – 2009r. – NIEDZIELA
Imieniny: Ignacego, Brygidy, Seweryna
LITURGIA SŁOWA
Pwt 18, 15 – 20. 
Psalm 95
1Kor 7, 32 – 35 
EWANGELIA: Mk 1, 21 – 28   

2 luty  – 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Ofiarowanie Pańskie
Imieniny: Marii, Mirosława, Odila
LITURGIA SŁOWA:
Mi 3, 1 – 4 
Psalm 24
EWANGELIA: Łk 2, 22 – 40 

3 luty – 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Błażeja, Oskara, Hipolta
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 1 – 4  
Psalm 22
EWANGELIA: Mk 5, 21 – 43 

4 luty – 2009 r. – ŚRODA 
Imieniny: Joanny, Weroniki, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 4 – 7. 11 – 15
Psalm 103
EWANGELIA: Mk 6, 1 – 6    

5 luty – 2009r. – CZWARTEK
Imieniny: Agaty, Adelajda, Justyniana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 18 – 19; 21 – 24  
Psalm 48
EWANGELIA: Mk 6, 7 – 13   

6 luty – 2009 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Pawła, Doroty, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 1 – 8
Psalm 27
EWANGELIA: Mk 6, 14 – 29    

7 luty  – 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Ryszarda, Romualda, Eugenii
LTURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 15 – 17. 20 – 21  
Psalm 23 
EWANGELIA: Mk 6, 30 – 34

Gromnica! Już sama ta nazwa mówi że świeca ta 
chroni od gromów. Gdy czarne chmury latem nadchodzą 
ze wszystkich stron, gdy błyskawice rozdzierają niebo, gdy 
groźne pomruki burzy przeszywają człowieka trwogą, ręka 
chrześcijanina zapala gromnicę i stawia ją przed obrazem 
Bogurodzicy, a z ust wydobywają się błagalne słowa: 
„Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko...”

Szczególnie rzewny i chwytający za serce jest motyw podań 
ludowych o Matce Bożej Gromnicznej, która pod płaszcz 
swej przemożnej opieki bierze wszystkie sieroty, a zwłaszcza 
te, których matki pomarły trzymając w stygnącej dłoni 
zapaloną gromnicę. Umiera człowiek, kończy się jego ziemska 
wędrówka, przy jego łożu gromadzi się rodzina. Umierający, 
wyrazem swych oczu, daje znać, że czegoś chce i każdy wie, 
o co prosi, i w stygnącą już dłoń podają mu zapaloną gromnicę.

Jest powszechna wiara, że z tym światłem lżej człowiekowi 
umierać. Cała rodzina modli się o to, by światło to było dla 
umierającego odbiciem światła doskonałego, jakim jest 
Chrystus przyjmujący swego wiernego sługę. Płomień świecy jest 
jak by przedłużeniem tchnienia człowieka u bram wieczności, 
jest świadectwem jego wiernej służby Bogu. .

Z okazji zbliżających się imienin 

ks. Romualda Fogla SAC życzymy 
dużo zdrowia, wszelkich potrzebnych łask Bożych, 

opieki Matki Bożej Królowej Apostołów 
na każdy dzień życia, mocy głoszenia Słowa Bożego 

oraz darów Ducha Świętego 
na drodze kapłańskiego powołania. 
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2 luty – Dzień Życia Konsekrowanego

Dar Bożego wybrania
W tym roku po raz trzynasty będziemy obchodzić Dzień Życia Konsekrowa-

nego, ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Jana Pawła II. Nas, osoby konsekro-
wane, szczególnie mobilizuje on do refleksji nad tajemnicą Bożego wybrania i 
powołania. Z refleksji tej rodzi się przede wszystkim dziękczynienie Bogu.„Niech 
będzie błogosławiony Bóg, On wybrał nas przed wiekami w Jezusie Chrystusie i 
przeznaczył dla siebie z miłości”. 

Skąd się biorą osoby konsekrowane?
To tylko z pozoru proste i oczywiste pytanie. Nam, chrześcijanom w Polsce 

wydaje się, że księża i siostry zakonne byli od zawsze i tak też będzie w przyszło-
ści. „Problem” zaczyna się w momencie, gdy Boże wezwanie dotyka konkretnej 
osoby – młodzieńca, dziewczyny, gdy dotyka on ich rodziców, rodzeństwo. 
Świadomość powołania do życia zakonnego czy kapłańskiego okazuje się nie-
wiarygodna wręcz nieprawdopodobna. U wielu pojawia się niezrozumienie a 
nawet bunt. Z czasem najbliżsi oswajają się z takim wyborem i nawet nim cieszą. 
Pozwolę sobie w tym miejscu na trochę osobistej refleksji.

Dla mnie również powołanie do życia zakonnego i podjęcie tego niezwy-
kłego daru nie było takie proste i jasne. Dar i Tajemnica – myślę, że to właśnie 
określenie, jakiego użył Ojciec Święty Jan Paweł II, nadając tytuł jednej ze swych 

książek biograficznych, najtrafniej oddaje istotę tego doświadczenia. Teraz z perspektywy czasu dostrzegam wyraźniej 
łańcuch wielu przeróżnych zdarzeń, które reżyserował w swojej opatrzności Dobry Bóg. Ale był też czas zmagania 
i niepewności, kiedy to dokonywała się w sercu moim ostateczna decyzja. Pamiętam te pytania jakie stawiałam Bogu, 
bo jakże ich nie stawiać wobec tak wielkiej tajemnicy. Czy to możliwe? Dlaczego akurat ja? A może to tylko przelotne 
pragnienie, które jutro się rozpłynie jak nocny sen? Ono jednak się nie rozpływało, ale przeciwnie narastało i zajmowało 
cały umysł i serce. I już wiedziałam, że nic i nikt w życiu nie będzie w stanie go ukoić, jedynie Ten, który tak stanowczo 
i zarazem delikatnie upominał się o należne Mu miejsce. Wiedziałam, że jedynie życie zakonne może mi dać głęboką 
radość i pokój, po prostu szczęście. 

Obecnie po jedenastu latach życia zakonnego wciąż poznaję i doświadczam, jak przedziwne i cudowne są drogi, 
którymi prowadzi mnie Pan. Drogi bywa, że i trudne, ale piękne, bo przeżywane w poczuciu pełnienia Jego woli. Kiedy 
ogarnia mnie zdumienie nad wielkością otrzymanego daru powołana zakonnego i pytam siebie: co ty tutaj robisz?, 
automatycznie nasuwa mi się myśl, nad którą niegdyś zatrzymałam się dłużej czytając „Rozważania na piasku” A. Pronzato: 
„Nie pytaj siebie, co właściwie tu robisz. Nie jest ważne, co ty robisz?” ważniejsze jest, co On robi w twoim życiu i z twoim 
życiem.

Troska o powołania zakonne i kapłańskie.
Myślę, że każdy z nas jest przekonany o potrzebie osób konsekrowanych w Kościele i świecie. Ale, czy mamy świadomość 

odpowiedzialności za troskę o powołania kapłańskie i zakonne. Faktem jest, że pośród wielu kryzysów, o jakich słyszymy 
w obecnych czasach, obserwujemy także niepokojący spadek liczby osób decydujących się na życie zakonne.

To, czy będą osoby konsekrowane zależy z pewnością od wielu czynników: od świadectwa życia już powołanych, 
od żywotności wspólnot młodzieżowych, od sposobu prowadzenia duszpasterstwa i wielu innych działań, ale przede 
wszystkim zależy to od poziomu życia religijnego chrześcijańskich rodzin. Chociaż oczywiście Pan Bóg ma swoje sposoby 
dotarcia do dusz, które wybrał i to niekoniecznie z idealnych religijnie środowisk. Jednak to przede wszystkim rodziny 
katolickie są kuźnią nowych powołań. 

To, czy będą osoby konsekrowane zależy od troski o zażyłość z Chrystusem każdego z nas. Nie tylko tego, którego 
Bóg wybiera. Bóg posługuje się różnymi osobami – rodzicami, duszpasterzami, wychowawcami, katechetami, kolegami 
i koleżankami... by dotrzeć do człowieka z zaproszeniem „Pójdź za mną!”

To, czy będą osoby konsekrowane zależy także od Ciebie...
                                                                                                                                                                                           S. Anna Samuela
                               /zmartwychwstanka/
Dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym, ale także te, które chcą modlić się o rozeznanie powołania 

czy też wspomóc nas w niej zapraszamy do naszego domu i naszej kaplicy zakonnej Sióstr Zmartwychwstanek 
przy ul. Brzozowej 8.                                                                                      Kontakt: S. A. Samuela 048 3665956

Kaplica Sióstr 
Zmartwychwstanek 
na ul. Brzozowej
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Na Gromniczną
Na Gromniczną
na Maryję idą ludzie
z gromnicami, aby powitać  Matkę Bożą.

Idą swoi i radośni – 
wszyscy zdążają do 
świątyni Bożej.
Radość.

Tyś nasza Maryja – 
Matka Syna Bożego.
Uproś nam łaski 
i zdrowie.
Kochamy Cię wszyscy – 
Twa dobroć Niebiańska
niech płynie na Ziemię.

Nasza gromnica – 
nasza nadzieja
u Boga w niebie.
Chroń nas od 
zguby.
Ratuj w potrzebie.

Ratuj nas w chwili 
naszego rozstania
do Pana w niebie.
Niech będzie przewodnikiem 
do Ciebie Matko Boża.

Niech światło Boże 
prowadzi nas do 
nieba – do szczęśliwości 
wiecznej.
Jesteś Opiekunką   
na drodze do 
zbawienia wiecznego.

Zaufałem Tobie Mateńko 
w niebie.
Wspomożesz mi, abym 
oglądał niebo przez 
wieki całe.

Radość trwać będzie 
z Tobą Matko Boża.
Pragnę być Twój 
na zawsze.
Dopomóż mi Pani 
Boża w niebie.

Stefan Suwała

FERIE ZIMOWE
W tym roku nasze województwo wypadło w pierwszej turze. 

Ferie zimowe odbyły się w dniach 19.01. – 30.01.09. Dla  większo-
ści uczniów to wielka frajda i radość, bo to aż dwa tygodnie wol-
nego od szkoły, ale byli też tacy, którzy z tego powodu się smucili, 
bo mieli obawę że będą się nudzili przez ten okres. Lecz w naszym 
mieście nie zabrakło atrakcji oraz pomysłów na spędzenie wolne-
go czasu, a nie tylko siedzieć bezczynnie przed telewizorem bądź 
grac w gierki na komputerze. Największą atrakcją było sztuczne 
lodowisko, na którym co roku zbierają się tłumy. W tym roku rów-
nież tak było. Kolejki były bardzo duże, stało się nawet po 2h, aby 
wejść na nie. Innymi sposobami na nudę były także wyjścia do 
kina, teatru czy też na basen. Wiele szkół organizowało zajęcia 
edukacyjne dla tych najmłodszych  i sportowe dla tych nieco star-
szych. Ci najmłodsi mogli tam przyjść i miło spędzić czas rysując, 
malując a także pograć w gry edukacyjne. Natomiast ci starsi mo-
gli zagrać w gry zespołowe, np. siatka, piłka nożna itp. Nie wszyscy 
spędzili tegoroczne ferie w mieście. Byli też tacy, którzy wyjechali 
z miasta np. w góry, gdzie był śnieg i można było poszaleć na śnie-
gu, gdyż tu u nas w mieście gdy przyszedł czas wypoczynku to ten 
się roztopił. W tym roku było bardzo dużo atrakcji i pomysłów na 
mile spędzony czas. Mam nadzieję że tak też będzie za rok. 

                                                                      Jacek Dobosz

Ofiarowanie Pańskie
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi 

święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia 
Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było 
ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Za każdego pierwsze-
go chłopca w rodzinie Izraelici składali Bogu ofiarę w czterdziestym 
dniu po jego urodzeniu. Podobnie uczynili Maryja i Józef zabierając 
Jezusa do świątyni. Spotkali wtedy starca Symeona, któremu Bóg obiecał, 
iż nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza. Symeon wziął Jezusa w 
ramiona i wyznał wiarę w Bóstwo Jezusa nazywając Go „ Światłością 
Świata”.  Światło świec - gromnic, które w tym dniu przynosimy do 
kościoła jest właśnie symbolem Chrystusa - Światłości Świata.

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru 
wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na 
ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od 
wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w 
niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci.

Z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce 
okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek - kończy się 
„przedłużony” okres Bożego Narodzenia. Liturgicznie okres ten kończy się 
wcześniej - świętem Chrztu Pana Jezusa. Jednak polski zwyczaj ma 
swoje uzasadnienie nie tylko w dawnej tradycji, ale przede wszystkim 
w tym, że w Matkę Bożą Gromniczną Pan Jezus jeszcze jako Dziecię jest 
ofiarowany w świątyni.

Opr Monika Grzesiak
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I Ui

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela 
Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

2. O godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji
       Ks. Romualda Fogla SAC z okazji jego imienin. 
        Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej

3. Msza Święta hospicyjna dziś o godz. 1430.

4. Dziś o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny, Msza Św. 
       w intencji Rodzin.

5. Również dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo Różańcowe.

6. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na 
budowę naszego kościoła w Mazowszanach.

7. Jutro, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, 
w naszej Ojczyźnie zwane Świętem Maki Bożej Gromnicznej. 
Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy 
wszystkich do modlitwy dziękczynnej za dar osób, które 
swoje życie poświęciły służbie Bogu i człowiekowi. 

       Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane 
       o godz.: 630, 800, 930 i 1800. Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą 
       o godz. 1630. Decyzja Konferencji Episkopatu Polski, taca 
        z tego dnia przeznaczona jest na rzecz Zakonów Kontempla-

cyjnych. Poświęcenie gromnic przed każdą Mszą Świętą.

8. Również jutro, 2 lutego, o godz. 1730 Różaniec i wypominki 
roczne następnie Msza Święta w intencji zmarłych poleconych 
w wypominkach rocznych.

9. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. 
W I Czwartek, 5 lutego, o godz. 1730 nabożeństwo w intencji 
nowych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych. 

        Następnie o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań. W I piątek, 
         6 lutego, spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas wszystkich 

Mszy Świętych. Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 
1630, spowiedź dla nich od godz. 1600. Również w I Piątek 

        zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie Mszą Św. 
o północy.

10. W przyszłą niedzielę, 8 lutego o godz. 1600 Msza Święta dla 
dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii 
Świętej i ich rodziców.

11. Także w przyszłą niedzielę, 8 lutego, o godz. 1800 zostanie 
odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą 
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana 
Pawła II.

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; email mojaparafia@gmail.pl;  www.mojaparafia.za.pl
Administratorzy strony www.mojaparafia.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC ; Redaktor Naczelny: Monika Grzesiak 
W skład redakcji wchodzą: al. Marcin Zieliński, al. Karol Kwiatkowski, Katarzyna Wilczyńska, Piotr Dyjo,  Agnieszka Kołodziejska, 
Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska, Szczepan Zięba, Marcin Boryczka, Agnieszka Dobrowolska, Stefan Suwała, Paulina Janik, 
Renata Ochalska, Jacek Dobosz

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

             8.00 – 10.00
           16.00 – 18.00

      w sobotę:    8.00 - 10.00      
 

Ochrzczona została
25 stycznia

Małgorzata Ewa Kiełbiowska

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli

31 stycznia

Elwira Czerwonka i Jakub Grochala

Co Bóg złączył 
człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

24 stycznia

Janina Wulkiewicz ( l. 95) 
Balbina Pietruszka ( l. 84) 
Edward Zieliński ( l. 81) 

26 stycznia

Helena Pawlonka ( l. 82) 
Rozalia Tasak ( l. 96) 
Anna Kwiatkowska ( l. 82)
Krystyna Soboń – ( l. 65) 
Helena Chmielewska – (  l. 75) 

28 stycznia

Jan Garbusiński – ( l. 74) 

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie…


