
Moja Parafia | 1

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 725
08/02/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgicznyV   NIEDZIELA   ZWYKŁA   

Ewangelia: Mk 1, 29-39

Bezpośrednio po wyjściu z synagogi udali się do domu Szymona i 
Andrzeja, a z nimi Jakub i Jan. Teściowa Piotra leżała w gorączce. 
Zaraz Mu o niej powiedzieli. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za 

rękę. Gorączka opuściła ją, a ona im usługiwała.  Wieczorem, gdy zaszło 
słońce, znoszono do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto 
zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i 
usunął wielu demonów. A demonom mówić nie pozwolił, bo znały Go. 
Wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce 
ustronne. Tam się modlił. Szymon i ci, co z nim byli, poszli Go odszukać. 
Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”.  Odezwał się do 
nich: „Chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam 
spełnił posłanie herolda. Po to bowiem przyszedłem”. I szedł po całej Galilei, 
nawołując w ich synagogach i wyrzucając demony.

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes
LOURDES to dzisiaj wielkie sanktuarium maryjne. 

Tutaj, w grocie Massabielle 
w 1858 roku miało miejsce osiemnaście 
objawień Matki Bożej. Maryja 
ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej 
dziewczynce Bernadetcie Soubirous.  
Część mieszkańców miasteczka Lourdes 
przychodziła do groty i z wiarą uczestniczyła 
w cudownych wydarzeniach. 
Byli i tacy, którzy wyśmiewali Bernadettę, 
a pobożność prostych ludzi nazywali 
zabobonami. W połowie XIX w. we Francji 
nie brakowało   przeciwników    Kościoła. 
Francja potrzebowała nawrócenia. 
W takich okolicznościach prosta 

dziewczynka przekazała  orędzie Najświętszej Dziewicy.
Objawienia Matki Bożej w Lourdes miały miejsce w 1858 r. Cztery 
lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w specjalnym dokumencie 
ogłosił długo oczekiwany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki 
Bożej. Dzięki Lourdes kult maryjny przybrał niespotykaną do tej 
pory siłę

8 luty – 2009r. – NIEDZIELA
Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Żakliny
LITURGIA SŁOWA
Hi 7, 1 – 4. 6 – 7 
Psalm 147 
1Kor 9, 16 – 19.22 – 23  
EWANGELIA: Mk 1, 29 – 39   

9 luty  – 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Apolonii, Eryki, Rajnolda
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 1, 1 – 19
Psalm 104
EWANGELIA: Mk 6, 53 – 56 

10 luty – 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Scholastyki, Jacka, Gabriela
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 1, 20 – 2, 4a  
Psalm 8
EWANGELIA: Mk 7, 1 – 13 

11 luty – 2009 r. – ŚRODA 
Światowy Dzień Chorego
Imieniny: Dezyderego, Lucjusza, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 4b – 9. 15 – 17
Psalm 104
EWANGELIA: Mk 7, 14 – 23   

12 luty – 2009r. – CZWARTEK
Imieniny: Eulalii, Modesta, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 2, 18 – 25 
Psalm 128
EWANGELIA: Mk 7, 24 – 30  

13 luty – 2009 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Grzegorza, Katarzyny, Klemensa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 1 – 8
Psalm 32
EWANGELIA: Mk 7, 31 – 37    

14 luty  – 2009 r. – SOBOTA 
Imieniny: Cyryla, Walentego, Zenona
LTURGIA SŁOWA:
Dz 13, 46 – 49   
Psalm 117
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 9
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Wesoła zima w świetlicy
Jak co roku również i podczas tych ferii Świetlica Caritas Pallotyńska zorganizowała zimowisko 

pn. „Wesoła zima w świetlicy”. Odbywało się ono w dniach
19 – 30 stycznia 2009. Uczestnikami zimowego wypoczynku byli 
podopieczni świetlicy w wieku od czterech do trzynastu lat. 
Organizatorzy zapewnili im wiele atrakcji m. in. wyjścia do 
radomskiego kina Helios, wizyta w teatrze, ognisko, Zabawy 
w Centrum Zabaw Fantazja i wiele innych. 

- Staraliśmy się jak najlepiej zorganizować czas wolny dla
 naszych dzieci, mimo, iż nie wyjechaliśmy poza nasze miasto to 

i tak atrakcji nam nie zabrakło 
– opowiada Pani Izabela kierownik świetlicy.  

W czasie trwania ferii odbyło się również przedstawienie 
resocjalizacyjne przygotowane przez studentów Politechniki 
Radomskiej wydziału nauczycielskiego.

- Jedynie pogoda pokrzyżowała nam plany ponieważ 
brak śniegu uniemożliwił nam zorganizowanie innych 
ciekawych atrakcji. Mamy nadzieję to w przyszłym roku 
nadrobić. – mówi Ks. Zbigniew Kołodziej, dyrektor Caritas 
Pallotyńskiej.

11 luty Światowy Dzień Chorego
W dzień Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego będziemy już po raz kolejny obchodzili Światowy Dzień Chorego. 

Wprowadził go Papież Jan Paweł II w 1993 roku. W liście ustanawiającym Światowy Dzień Chorego, Ojciec 
Święty napisał: „Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa 
i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym 
bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia 
ludzkości”. Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane 
do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Współczesny człowiek często nie rozumie 
sensu skupiania się na cierpieniu i słabości - tym niewesołym w końcu problemie. Dlatego taki dzień, 
poświęcony choremu, jest jak najbardziej potrzebny. Cierpienie z powodu choroby nie jest zresztą jedyne; 
dla chorych jeszcze gorsze bywa osamotnienie w bólu, zepchnięcie ich przez społeczeństwo na margines.  
Światowy Dzień Chorego jest zaproszeniem, aby pochylić się nad człowiekiem cierpiącym, który nie jest 
jakimś chorobowym przypadkiem, ale osobą, przeżywającą bolesne doświadczenie w wielu wymiarach istnienia. 
Człowiek jest jednością, dlatego w sytuacji spotkania z cierpieniem: fizycznym czy psychicznym, cała osoba 
jest nim dotknięta. Miłość Pana Jezusa do chorych, której świadectwo przynoszą nam Ewangelie, pragnie 
pobudzić wszystkie możliwości naszego serca. Dzień Chorego ma przypomnieć nam, że 
w sytuacji cierpienia, nie wystarczy jedynie odpowiednia terapia, ale potrzebne jest ludzkie ciepło.
 A jakie znaczenie ma Światowy Dzień Chorego dla ludzi cieszących się pełnią zdrowia? Może ma im nade 
wszystko przypomnieć o cierpiących braciach? Może ma uświadomić kruchość ludzkiego ciała? Może ma 
im pokazać, że tak naprawdę nie rozumieją cierpienia, a w związku z tym nie mają prawa wypowiadać się 
w imieniu ludzi chorych? Na pewno jest to dzień, kiedy mamy okazję nauczyć się większej pokory wobec 
konkretnego cierpienia; pokory, której nam, niestety, często brakuje.                                                                                                                                                                                     opr. Monika Grzesiak
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Zakochanie? Miłość? Co to takiego?...
Serce bije ci szybciej i mocniej, głos i ręce drżą, świat widzisz w różowych 

barwach, a twoje myśli skupione są tylko na tej jednej, ukochanej osobie? 
to jest ZAKOCHANIE...

Zakochanie przeważnie ale wcale nie jest to regułą jest początkową fazą związku, 
niejako wstępem do miłości. Wtedy powoli spadają z nosa różowe okulary, zaczynamy 
widzieć nie tylko zalety ale i wady drugiej osoby. Odkrywamy nie tylko łączące nas 
podobieństwa ale i różnice. Jest to czas długich, szczerych rozmów, opowieści
 o swoim życiu, to czas prawdziwego poznawania się. Jeśli dana osoba podoba nam 
się coraz bardziej i akceptujemy ją pomimo tych cech, które dostrzegliśmy i czujemy 
dotkliwie jej brak zaczyna się MIŁOŚĆ... Wtedy kochamy “kogoś” a nie zakochujemy “się”. 

Bo miłość to decyzja o wzięciu odpowiedzialności, o dbaniu o drugą osobę,
 o pragnieniu jej dobra. To nie wieczna euforia i stan ciągłego napięcia, bo kochać to 
nie tylko “czuć” ale przede wszystkim “chcieć”. To dlatego w przysiędze małżeńskiej 
ślubując miłość, nie mówimy, że będziemy kimś całe życie zauroczeni, tylko, 
że będziemy pragnąć jego dobra i się o niego troszczyć, że będziemy się nim opiekować 
jak się rozchoruje i będziemy z nim wspólnie rozwiązywać problemy i dzielić radości 
oraz, że to samo przyjmiemy od niego. 

Wierzę w taką miłość... Modle się i nieustannie proszę Jezusa, mojego najdroższego 
Przyjaciela, aby postawił na mojej drodze życia, w odpowiednim czasie właściwą 
osobę, która będzie czuła i myślała, podobnie jak ja wtedy będziemy darem dla siebie, 
będziemy wzrastać w tej miłości...  

Na koniec chciałbym powiedzieć jedno: droga do czystej miłości nie jest ani 
prosta, ani łatwa, ale każde wzniesienie, jakie pokona się w czasie jej trwania, i trud, 
jaki temu towarzyszy, zbliża do siebie jeszcze bardziej, i łączy, i utwierdza w przekonaniu, 
że warto, bo nagroda jest wielka. 

                                                                                                      Katarzyna Langowska

Przyjaźń, miłość i dobroć 
– ich znaczenie 
dla człowieka.
Jak pięknie, że przyjaźń, 

jest na świecie
Gdyby nie istniała,

 jakże i smutno,
 byłoby wszystkim

Doskonale o tym wiecie.
Przyjaciel to ktoś najdroższy, 

ktoś, kto cię zrozumie
Kto pocieszy, ból ukoi, 

twoją krzywdę  dostrzec umie. 
Przyjaciel  to człowiek, 
który nie tylko cię lubi

Lecz kocha Cię bardzo,
Nawet  wtedy, 

gdy inni nie znając cię dobrze
Krzywdzą domową, 

złymi słowami
Po prostu tobą gardzą.

Przyjacielem  największym jest 
Bóg dla człowieka

On to właśnie codziennie 
w Tabernakulum 
na Ciebie czeka.

Oczekuje, że przyjdziesz, 
że wysłuchasz Mszy św. ,

że przyjmiesz Go 
do serca swego 

A On ma dla Ciebie,
 tyle łask, tyle dobrego

Bardzo pragnie wejść nawet 
co dzień do serca twojego !

Bo Bóg – to sama Dobroć
Nie gardź, nim, nie bój się, 

pokochaj Go szczerze
Lecz módl się, módl gorąco

Uwierz, że On ciebie kocha 
( ja w to gorąco wierzę)

BÓG JEST największą Miłością
On kocha każdego 

I każdego z nas pragnie,
 w Niebie przytulić

 do Serca swojego

Katarzyna Wilczyńska          

ŚWIĘTY WALENTY 

Patron zakochanych całego świata oraz umbryjskiego miasta Terni, 
oddalonego o 100 km od Rzymu, w którym przyszedł na świat w roku 175. 
Poświęcając swoje życie pełnieniu duszpasterskiej posługi dla wspólnoty 
chrześcijan tegoż miejsca zyskuje również poważanie ze strony ludności 
całego regionu. Według legend Święty Walenty został uwięziony w czasie 
trwających w Rzymie prześladowań wyznawców Chrystusa  na przełomie 
II i III wieku. Uwięziony, biczowany a następnie wywieziony poza miasto, 
by uniknąć buntu ze strony wierzących i umęczony.  Legenda przekazuje, 
że Walenty ginie 14 lutego 273 roku- w kalendarzu rzymskim w tym dniu 
obchodzono święto urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. Od 900 roku 
stare pogańskie święto z 14 lutego, zmieniono na święto obietnic miłości, 
któremu patronuje Św. Walenty. Jedna z legend głosi, że św. Walenty miał 
zwyczaj ofiarowywać kwiat ze swego ogrodu w Terni młodym ludziom, 
którzy go odwiedzali. Przynosiło to ponoć szczęście w małżeństwie. Chcąc 
wyjść naprzeciw licznym prośbom o udzielenie ślubu, biskup wyznaczył 
jeden dzień w roku, w którym zbiorowo błogosławił sakrament małżeństwa. 
Dzień ten obchodzony jest teraz jako „walentynki”.

Walenty czczony jest w wielu krajach jako patron zakochanych. Od 
XIV w. dzień św. Walentego obchodzony jest we Francji, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, a później w Ameryce jako święto młodych i zakochanych. Już od 
ponad 500 lat kobiety i mężczyźni w Anglii i Szkocji 14 lutego wybierają 
„Walentego” lub „Walentynkę”.
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

             8.00 – 10.00
           16.00 – 18.00

      w sobotę:    8.00 - 10.00      
 

Odeszli do Pana

Katarzyna Wlaźlak ( l. 95 ) – 30.01.2009

Andrzej Różycki  ( l. 70 ) – 31.01.2009

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

1. Składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą niedzielę 
      indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła
       w Mazowszanach.

2. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci przygotowujących 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

3. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo w intencji chorych.

4. Również dzisiaj godz. 1800 Masza Święta w intencji 
pielgrzymów oraz o rychłą beatyfikację i kanonizację 
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

5. Jutro, 9 lutego, po Mszy Świętej o godz. 1800 odbędzie 
się kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

6. 11 lutego, w środę, przypada wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes, jest to Światowy Dzień Chorego. 
W naszej parafii dzień chorego będziemy obchodzić

        w dniu Fatimskim 13 lutego, w piątek. Wszystkich chorych, 
lekarzy, pielęgniarzy i wszystkich pracowników służby 
zdrowia polecamy Waszym modlitwom.

7. W piątek 13 lutego - Nabożeństwo Fatimskie dla osób 
starszych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 

      Różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900

      Msza Święta, a po niej błogosławieństwo chorych
      Najświętszym Sakramentem.

8. Chcemy w tym roku, w dniach 21 – 29 września, zorganizować 
parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisy już od 
dzisiaj w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej 

      w godzinach jej pracy.

9. W przyszłą niedzielę 15 lutego o godz. 1600 Msza Święta dla 
młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierz-
mowania i ich rodziców.

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00
  

 TEL. 048 3668103

Jan Paweł II  o cierpieniu
„W swoim ludzkim cierpieniu 
każdy człowiek może stać się 
uczestnikiem odkupieńczego 
cierpienia Chrystusa”, 
„Waszym bólem możecie umocnić 
chwiejnych, wezwać 
do poprawy upadających, 
napełnić spokojem i ufnością tych, 
którzy wątpią i są przerażeni. 
Wasze cierpienia  jeśli całkowicie 
przyjęte i połączone z cierpieniami 
Ukrzyżowanego, mogą stać się 
wyjątkową mocą w walce 
o zwycięstwo dobra nad mocami 
zła, które na różne sposoby 
zagrażają współczesnemu 
człowiekowi”.


