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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 773
10/01/2010

ROK KAPŁAŃSKI
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Kalendarz liturgiczny EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18

„Jezus także przyjął chrzest. 
A gdy się modlił otworzyło  się 
niebo.”
Z nieba dał się słyszeć głos. Bóg zezwolił, 
aby był słyszany. Aby usłyszeć głos 
z nieba, trzeba posiąść umiejętność 

słuchania, trzeba prowadzić rozmowę (modlić się) i wysłuchiwać 
odpowiedzi. Do tego potrzebne jest wyciszenie. My też przyjęliśmy 
chrzest. Jezus po chrzcie się modlił. Jaka jest moja modlitwa? 
Czy usłyszałem głos z nieba?

10 stycznia 2010 r. – NIEDZIELA
Święto Chrztu Pańskiego
Imieniny: Jana, Wilhelma, Agatona
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42,1-4.6-7
PSALM 29
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Łk 3, 15-16.21-22

11 stycznia 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Honoraty, Matyldy
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 1-8
PSALM 116B
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

12 stycznia 2010 r. – WTOREK
Imieniny: Arkadiusza, Czesławy
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 9-20
PSALM 1 Sm 2
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

13 stycznia 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Hilarego, Weroniki
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 3, 1-10.19-20
PSALM 40 
EWANGELIA: Mk 1, 29-39

14 stycznia 2010 r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Krzesimira
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 4, 1-11
PSALM 44
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

15 stycznia 2010 r. – PIĄTEK
Imieniny: Pawła, Domosława
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 8, 4-7.10-22a
PSALM 89
EWANGELIA: Mk 2, 1-12

16 stycznia 2010 r. – SOBOTA
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1a
PSALM 21
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

CHRZEST  PAŃSKI 

Chrystus już jako dorosły, 30-letni mężczyzna, przychodzi nad brzeg 
Jordanu, by z rąk Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika, przyjąć 
chrzest. Chociaż sam nie miał grzechu, nie odsunął się od grzesznych 
ludzi: wraz z nimi wstąpił w wody Jordanu, by dostąpić oczyszczenia. 
W ten sposób uświęcił wodę i przez akt chrztu Chrystus rozpoczął 
swoją misję nauczycielską.
W tym wydarzeniu mamy też pierwsze w historii świata pojawienie 
się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, 
Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim 
w postaci gołębicy .
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako 
umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha 
Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę 
na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem 
doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli 
grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób 
każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi 
w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała 
nowe, Boże życie woda Chrztu Świętego. 
Wraz ze świętem Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres 
Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia 
tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 
2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować szopkę w kościele 
i śpiewać kolędy.

Redakcja Gazetki proponuje czytelnikom 
pisanie własnych artykułów do gazetki i wysyłanie ich na adres

 mojaparafia@gmail.com albo dostarczenie go do zakrystii. 
Ciekawe artykuły na pewno znajdą miejsce w naszej gazetce.
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Błękitno – biała baśń Noworoczna

Na pokrytej kopiastym śniegiem miękkim i tak białym, że trudno to sobie wyobrazić,  
bawiły się biegając krzycząc do utraty tchu, maluchy cztero – , pięcio – a nawet dużo starsze dzieci  
w kolorowych ubrankach. Wszystkim było bardzo wesoło bo oto niedawno ( przed tygodniem), ubierały 
wraz z Rodzicami świąteczną choinkę, śpiewały przy wigilijnym stole piękne kolędy i zostały obdarowane  
wymarzonymi prezentami.

Dlaczego ? Cóż to były za dni? Otóż właśnie… Przed tygodniem przyszedł na świat Malutki Jezusek –  
Zbawiciel świata.

Wszystkie oczekiwały z niecierpliwością nadejścia nowego, 2010 roku. Każde z maluchów wiedziało,  
że będzie to coś nowego, ale jak ma przyjść Nowy Roczek – tego nie mogły sobie wyobrazić .

Na dworze silnie świeciło słońce oślepiając swym złotym blaskiem wysokie, pokryte niczym kołderką, 
bielutkim śniegiem. Niebo było tak cudownie błękitne, że trudno to opisać ludzkimi słowami. Całe gromady 
różnokolorowych ptaszków wzbijały się wysoko w górę i radośnie śpiewały jakieś przecudne, czarodziejskie 
piosenki. Były tu siwo – czerwone gile, granatowo – żółte sikoreczki i wiele innych wesołych ptaków.

Było cudownie .. Nagle – pod ścianą zielono śnieżystego lasu, pojawiła się postać żadnemu z dzieci  
nieznana… Był to wysoki, potężny starzec w puszystym czerwonym, ciepłym płaszczu i takiej samej wysokiej 
czapie. Do jego siwych wąsów i bielutkiej długiej brody co chwilę podfruwały leśne rozszczebiotane ptaszki  
i coś „mówiły” do niego w swoim języku. 

Staruszek wesoło rozmawiał ze „skrzydlatym bractwem”, ale widać było, że z niecierpliwością na kogoś 
czeka… Patrzył na horyzont, przykładając sękatą dłoń do przymrużonych oczu. Wtem – krzyknął radośnie  
i przyspieszył kroku. Oto zza srebrzysto – zielonych świerków wyłoniły się ogromne złote sanie zaprzężone  
w czwórkę siwych, pięknych koni. W saniach, przykryty puszystym białym pledem siedział malutki  
chłopczyk ubrany tak samo jak siwobrody staruszek. Było to piękne dziecko. W rozjaśnionej radosnym uśmiechem  
rumianej twarzyczce widać było ogromne, granatowe oczy. (także pełne radosnego blasku). Chłopczyk  
siedzący w złocistych saniach, rozglądał się ciekawie po  okolicy. Nagle – zobaczył staruszka, który powoli  
zbliżał się w kierunku chłopca… Podniósł wysoko malutkie rączki, a z jego buzi wydobył się cudowny,  
podobny do malutkich, szklanych dzwoneczków, serdeczny, pełen ciepła i radości, dźwięczny śmiech. 
- Witaj Dziadziusiu – zawołał malec, przyspieszając bieg sań, by jak najszybciej przywitać się z ukochanym 
Dziadziusiem. 
- Jak się masz , smyku! Witaj na planecie  - Ziemia!   
Ja już dziś wracam do swego pałacu w kosmosie, a ty za parę godzin rozpoczniesz tu panowanie,  
na tej ukochanej Ziemi. Dasz sobie radę? 
- Z pomocą Bożą, z całą pewnością – radośnie odkrzyknął malec.
Na pewno już domyśliliście się, że Dziadek – to był Stary Rok – 2009, a chłopczyk? 
No, właśnie to był Nowy Roczek – 2010.
- Pamiętaj wnusiu, rządź mądrze i sprawiedliwie. Żeby nikt nie musiał płakać, nie był smutny nigdy – nikt!
Żeby chleba dla wszystkich starczyło; by wszystkim było ze sobą dobrze i miło! By nikt nie chodził 
zmarznięty i smutny. Pomódlmy się teraz obaj do Przedobrego Boga, który czuwa nad każdym stworzeniem,  
żeby wysłuchał naszych próśb. 
I oto – po chwili, na udeptanym śniegu uklękli obaj – Stary i Nowy Rok… 
I zaśpiewali piękną pieśń:
„ O Panie, który jesteś w Niebie, wyciągnij miłosierną Dłoń!
Błagamy Cię, prosimy Ciebie,
Ty wszystkich na Ziemi strzeż i broń!
Do tej modlitwy – pieśni przyłączyły się obecne tam maluchy i różnokolorowe ptaszki.
To był prawdziwy koncert!
Nowy Rok – 2010 rozpoczął panowanie.

Katarzyna Wilczyńska
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Bożonarodzeniowe wspomnienia.

Był rok 1944 – czas okupacji hitlerowskiej w Polsce. W Radomiu przy ulicy Szkolnej (obec-
nie Al. Grzecznarowskiego, plac szkoły „Hubal” i zakład „Modar”) w drewnianych barakach, 
otoczonych podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, istniał jeszcze obóz, w którym 
przetrzymywano ludność żydowską, przekształcony następnie w filię KL Majdanek. W lipcu 
1944 roku ewakuowano Żydów do KL Auschwitz.
W istniejącym nadal obozie przetrzymywano teraz aresztowanych Polaków. Do nich to, w Boże 
Narodzenie, o godz. 10:00, w 1944 roku z kaplicy przy ulicy Wiejskiej na Młodzianowie, udał 
się z dwoma ministrantami ksiądz Edmund Winklarz (pallotyn). Uzyskał od władz obozowych 
pozwolenie i odprawił w jednym z baraków Mszę Świętą dla zgromadzonych tam Polaków. 
Ołtarzem był zwykły, dużych rozmiarów obozowy stół. Na ścianie umieszczono ogromny krzyż, 
zbity z desek, a zawiesił go jeden z aresztowanych. Msza Święta była w rycie rzymskim – po 
łacinie. Na zakończenie uroczystości kolędy śpiewali wszyscy biorący udział we Mszy Świętej. 
Ksiądz Edmund Winklarz i ministrant Wacław Szumilewicz już nie żyją. Drugim ministrantem 
był piszący te słowa.

Ryszard Sola

26 grudnia 2009 r.

Lena Curyło
Cezary Milczarski
Nina Popielarska
Zofia Ewa Prokop
Oliwia Natalia Sarnecka
Zuzanna Iwona Strag
Marcel Bartosiak
Aleksander Choroś

27 grudnia 2009r.

Ksawery Ozimek
Szymon Żychliński
Xawery Patryk Frydler
Lena Szarpak
Amelia Turek

25 grudnia 2009 r.

Maciej Dolega
Lena Julia Nowak
Maja Sułecka
Daniel Olaf Glegoła
Kacper Nowak
Wiktor Kacper Abramczyk
Lena Pyrka
Nikodem Seweryn Kędzierzewski

Ochrzczeni zostali

20 grudnia 2009 r.

Maria Anna Bąk
Katarzyna Rokita
Martyna Pękała
Tomasz Jacek Krzysztofik

3 stycznia 2010r.

Zuzanna Danuta Podymniak

Dzieckiem Bożym jestem ja…

W pielgrzymce życia Swojego

Niech Cię zawsze Pan Bóg broni

I mocą Chrztu Świętego

Od pokus i złego chroni.

Kochaj rodziców swoich,

By pociechę z Ciebie mieli,

I pomnij, że Bóg w Niebie

Zawsze patrzy na Ciebie.
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Renata Ochalska,  Stefan Suwała, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Katarzyna Langowska 

Stanisław Soboś  (l.70)
Irena Wojtowicz (l.80)
Zofia Kiliszek (l.68)
Daniela Frelek (l.80)
Paweł Supłatowicz (l.45)
Helena Choinka (l.79)
Stanisław Szymaniak (l.73)
Stanisław Moniak (l.67)
Kazimierz Urbański (l.70)
Sylwester Jerzy Rosicki (l.38)
Adam Kowalczyk (l.52)

Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie…

Związek małżeński zawarli

Odeszli 

do 

Pana

25 grudnia 2009r

Edyta Rosik i Tomasz Koncetowicz
Edyta Gos i Paweł Derleta 

2 stycznia 2010 r

Joanna Gradowolska i Hubert Jakubowski
Karolina Szymanek i Oktawian Kiełek

Co Bóg złączył człowiek niech 
nie rozdziela…

Poniedziałek 11.01. godz.14.30
Grenadierów 5, 6, 7/9, 8, 10

Wtorek 12.01 godz. 14.30
Gagarina 25, Grenadierów 12/16

Środa 13.01 godz. 14.30
Sandomierska  15, 17, 22;

Czwartek 14.01 godz. 14.30
Sandomierska 24,26,28, 30;  

Piątek 15.01. godz. 14.30
Sandomierska 11, 13

Sobota 16.01 godz. 9.00
Sandomierska 9, 16

Poniedziałek 18.01 godz. 14.30
Świętokrzyska domki jednorodzinne i bloki 2, 5, 11, 13

Kolęda 2010

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

2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza Święta dla dzieci przygotowujących 
się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców.

3. Dziś o godz. 1700 Jasełka przygotowane przez Siostrę Lidię 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu;

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

5. W środę, 13 stycznia, 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.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 Msza św. dla młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
w naszej parafii i ich Rodziców.


