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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 826
16/01/2011

  II NIEDZIELA  ZW YKŁAK a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
16 stycznia 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49, 3. 5-6
PSALM 40, 2.4.7-10
Kor 1, 1-3
EWANGELIA: J 1, 29-34

17 stycznia 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Antoniego, opata
Imieniny: Jana, Rościsława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 5, 1-10
PSALM 100, 1- 4
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

18 stycznia 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra   
LITURGIA SŁOWA: 
Hbr 6, 10-20
PSALM 111, 1-2.4-5.9-10 
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

19 stycznia 2011 r. – ŚRODA
Św. Józefa Pelczara
Imieniny: Henryka, Mariusza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 1-3.15-17
PSALM 110, 1-4
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

20 stycznia 2011 r. – CZWARTEK
Św. Fabiana, św. Sebastiana
Imieniny:  Fabiana, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 25-8,6
PSALM 40, 7-10.17
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

21 stycznia 2011 r. – PIĄTEK
Św. Agnieszki; Dzień Babci
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 8, 6-13
PSALM 85, 8.10-14 
EWANGELIA: Mk 3, 13-19

22 stycznia 2011r - SOBOTA
Św. Wincentego Pallottiego; 
Dzień Dziadka 
Imieniny: Wincentego, Anastazego
Hbr 9, 1-3.11-14
PSALM 47, 2-3.6-9
EWANGELIA: Mk 3, 20-21

EWANGELIA: J, 29 - 34 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

Grzech jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego. 
Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką solidarność (KKK 1849). 
Ten stan ludzkiej duszy mógł być zgładzony tylko przez ofiarę Jezusa, Ba-
ranka Bożego. Święty Jan Chrzciciel dał „świadectwo, że On jest Synem 
Bożym.” Dał świadectwo, ponosząc za tę prawdę śmierć. A co z moim 
grzechem? „Gdzie (…) wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się
łaska” – stwierdza święty Paweł. Tę łaskę otrzymujemy w sakramencie 
pokuty. Otrzymujemy od Miłosierdzia Bożego przebaczenie, ponieważ 
„Baranek Boży (…) gładzi grzech świata.” Adam Żak

W piątek jest Dzień Babci, 
a w sobotę Dzień Dziadka.
Z tej okazji, jakże licznym 
w naszej parafii babciom
i dziadkom
składamy najserdeczniejsze 
życzenia:  
Byście zawsze byli dumni 
ze swoich wnuków, prawnuków 
i praprawnuków.
Życzymy codziennego szczęścia
 i zdrowia. 
Niech życie Wam płynie 
w spokoju i Bożej miłości!

Dobro, które dajemy 
ludziom
zawsze do nas wróci.
Agnieszce Kołodziejskiej,
niestrudzonej redaktorce 
naszej gazetki,
z okazji imienin życzymy,
by nie ustawała w czynieniu 
dobra,
by zawsze była pełna mocy 
Ducha Świętego,
by była światłem dla 
spotykanych ludzi.
Życzymy prawdziwej miłości 
na co dzień!

TAKI BYŁ NASZ 
2010 ROK.

CO POWIEDZĄ 
O NAS 

PRZYSZŁE 
POKOLENIA?
Chrystus został po-

śród nas. Syn Boży 
przyszedł, aby nas zba-
wić i wskazać drogę 
prowadzącą do Ojca. 
To On pokazał nam, jak 

mamy żyć, by to nasze 
życie miało sens. 

Czy Chrystus był 
przewodnikiem minio-
nego 2010 roku? 

W naszej Ojczyźnie 
ten czas został nazna-
czony kilkoma wyda-
rzeniami, które szcze-
gólnie wpłynęły na kli-
mat życia publicznego, 
a także – w przypadku 
wielu osób - na ich ży-

cie rodzinne i prywat-
ne.

1. W ubiegłym roku 
przypadła 70. roczni-
ca tragedii katyńskiej, 
z którą związane jest, 
przez wszystkie te dzie-
sięciolecia, kłamstwo w 
dochodzeniu do praw-
dy i ból wielu rodzin, 
które do końca nie wie-
dzą, gdzie jest mogiła 
ich bliskich. 

Ż Y C Z E N I A
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Udający się na te obchody Pan Pre-
zydent z małżonką oraz towarzyszą-
cymi mu osobami ginie w katastro-
fie samolotowej.10 kwietnia staje 
się dniem, który w bólu i cierpieniu 
jednoczy cały naród. Wszyscy całymi 
dniami wpatrujemy się w ekrany te-
lewizorów i przeżywamy tragedię, 
współczujemy rodzinom tych, któ-
rzy zginęli. Krakowskie Przedmie-
ście w Warszawie staje się centrum, 
gdzie setki tysięcy ludzi zjednoczo-
nych w modlitwie i bólu w milcze-
niu zapala znicze, przynosi kwia-
ty… Małe dzieci składają tam na-
rysowane przez siebie laurki poże-
gnalne. Długie godziny stoją ludzie 
w kolejkach, aby oddać hołd Parze 
Prezydenckiej, a harcerze postawili 
tam krzyż - symbol jedności w cier-
pieniu. I Polacy znowu zrozumieli, 
co znaczy być razem. To poruszenie 
narodowe na nowo zwróciło wielu 
ku prawdzie i wartościom. W wiel-
kiej powadze odbyły się pogrzeby. 
Także w naszej świątyni żegnaliśmy 
naszego parafianina - Artura Ziętka,
pilota nawigatora prezydenckiego 
samolotu. Pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Ordynariusza w 
modlitewnym czuwaniu, współczu-
jąc rodzinie, odprowadziliśmy go na 
nasz radomski cmentarz. 

A później zrobiono wszystko, aby 
jak najszybciej ludzie zapomnieli, 
że najważniejsza jest prawda i war-
tości… Krzyż zaczął przeszkadzać… 
Trzeba go usunąć! Ludzi modlących 
się pod krzyżem trzeba zohydzić 
opiniami tworzonymi przez media.

2. Jeszcze nie zdążyliśmy opłakać 
tych, którzy zginęli, a tu następni 
ludzie zaczęli cierpieć z powodu 
powodzi, jaka w zeszłym roku na-
wiedziła Polskę. Znowu wsłuchiwa-
liśmy się w wiadomości i oglądali-
śmy informacje mówiące o ludzkim 
cierpieniu, także o śmierci i o tym, 
jak niektórzy tracą dorobek całe-
go życia. Ta woda niektóre miejsca 
zalewała wielokrotnie. Było wiele 
obietnic, nadziei, ale wielu mimo 
wszystko do dziś nie doczekało się 
konkretnej pomocy. Były prowa-
dzone zbiórki m.in. przez Caritas 

przed kościołami. Dary rzeczowe 
dostarczano potrzebującym. Wielu 
woluntariuszy pojechało na miej-
sca tragedii, by pomagać. Dobro i 
otwarcie na innych wyzwoliło się 
w tym czasie w wielu naszych ser-
cach.

3. W tym czasie wybory prezy-
denckie, a później samorządowe. I 
w tej politycznej wrzawie, paplani-
nie wyborczej, jakby zapomniano o 
wszystkim. Ważne jest tylko, aby za 
wszelką cenę wygrać, zdominować 
innych… I znowu dzieli się ludzi na: 
postępowych i zacofanych; toleran-
cyjnych i ksenofobów; tych, którzy 
rozumieją i tych, do których nic nie 
dociera. Znowu pojawiła się jedyna 
słuszna droga myślenia.

4. Na tle tych wszystkich wyda-
rzeń swoje orędzie głosi Kościół. 
Przypomina on zawsze, że droga 
zbawienia w Chrystusie prowadzi 
przez serce człowieka. Tylko wtedy 
możemy mówić, że wierzymy, że 
jesteśmy chrześcijanami, jeżeli na-
sze życie kształtuje Ewangelia i jej 
prawo miłości do Boga i drugiego 
człowieka.Radością ubiegłego roku 
była beatyfikacja ks. Jerzego Popie-
łuszki, kapelana Solidarności. To on 
w morzu nienawiści do człowieka, 
do tego, co chrześcijańskie, do Ko-
ścioła, nawoływał na warszawskim 
Żoliborzu „Zło dobrem zwyciężaj!”. 
Przypomniał, że dobro jest orężem 
najskuteczniejszym w walce z nie-
nawiścią i brakiem poszanowania 
człowieka. Po ludzku - stracił życie, 
przegrał. Tymczasem wyniesiony 
na ołtarze świadczy o tym, że życie 
człowieka się nie kończy. Ono się 
tylko zmienia i zwycięzcą jest ten, 
kto na wieki idzie do domu Ojca.

5. Następnie rozgorzała dyskusja 
na temat in vitro. Kościół broniący 
życia człowieka od poczęcia do na-
turalnej śmierci został zaatakowany. 
Odezwali się „troskliwi obrońcy” Ko-
ścioła mówiący, że Kościół traci, bo 
jest niepostępowy, nie ułatwia ży-
cia ludziom, wtrąca się w dyskusję 
polityczną… Tymczasem Kościół 
wypowiadając swoje zdanie ustami 
biskupów przypomina wierzącym, 

jaka jest jego nauka. Dlaczego więc 
ci, którzy zazwyczaj nie mają nic 
wspólnego z Kościołem kreują się 
na jego największych obrońców? A 
po to, aby siać zamęt, aby osłabiać 
autorytety.

6. W naszej Wspólnocie para-
fialnej jednym z najważniejszych
wydarzeń była wizytacja Jego Eks-
celencji Księdza Biskupa Ordyna-
riusza. Ksiądz Biskup Henryk Toma-
sik przybył do naszej Wspólnoty 
w dniu odpustu parafialnego, 19
marca. Wspólnie z nami się modlił, 
spotykał się z wiernymi, udzielił 
młodzieży sakramentu bierzmo-
wania, odwiedził niektóre szkoły 
na terenie naszej parafii. Następnie,
8 października, odwiedził szkołę w 
Mazowszanach i następnego dnia, 
z okazji odpustu Matki Bożej Różań-
cowej, odprawił Mszę świętą w Ma-
zowszanach, a potem wziął udział 
we wspólnym posiłku przygotowa-
nym przez ludzi mieszkających w 
Mazowszanach i Hucie Mazowszań-
skiej. W tym spotkaniu wzięli także 
udział pielgrzymi z Radomia. Przy-
byli tam oni pieszo i autokarami.

7. Na bazie różnorodności grup 
istniejących w naszej parafii, w mi-
nionym roku została powołana do 
życia Duszpasterska Rada Parafial-
na. Powołując kiedyś do życia Pa-
rafialny Zespół Synodalny, złożony
z przedstawicieli różnych grup pa-
rafialnych, założyliśmy sobie, że z
czasem zostanie on przekształcony 
w Duszpasterską Radę Parafialną.
To dokonało się w 2010 roku. Są to 
początki działalności tego zespołu 
parafialnego. Z czasem będziemy
rozwijać jego skład, oraz podejmo-
wane prace.

8. To, co należy w sposób szcze-
gólny podkreślić, to żywotność 
religijna naszej wspólnoty parafial-
nej. Cieszy bardzo aktywne życie 
sakramentalne - częste korzystanie 
z sakramentu pojednania i pokuty. 
Radością napełnia także ilość osób 
przystępujących do Komunii świę-
tej. W czasie liczenia wiernych w 
jedną z niedziel października otrzy-
maliśmy takie wyniki:   
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obecnych w kościele było 4227 
osób, z czego do Komunii świętej 
przystąpiło 2048. Wydaje się, że 
świadczy to o dużej świadomości 
religijnej wiernych uczęszczających 
do naszej świątyni. Kolejnym prze-
jawem żywotności parafii jest ilość
grup i zespołów parafialnych. Do
tych wszystkich grup przynależą 
ludzie, którzy pragną prowadzić po-
głębione życie chrześcijańskie.

9. Jeśli chodzi o sprawy gospodar-
cze, to w dalszym ciągu prowadzi-
my prace budowlane przy naszym 
kościele i domu w Mazowszanach. 
Jest on obecnie otynkowany z ze-
wnątrz. Za to dzieło składamy wiel-
kie dziękczynienie całej wspólnocie 
parafialnej.

10. Wszystkie działania w naszej 
parafii mogą być podejmowane
dzięki dynamicznemu zaangażowa-
niu całego zespołu duszpasterskie-
go. Dziękujemy siostrom, księżom 
i katechetom za ich zapominanie o 
sobie i wkład w pracę katechetycz-
ną oraz w zespołach przyparafial-
nych. Z naszej Wspólnoty odeszli: 
ks. Wiktor Bąk, który decyzją Księdza 

Prowincjała został przeniesiony do 
Hodyszewa; ks. Wojciech Jurkowski, 
który decyzją  Księdza Prowincjała 
został przeniesiony do Zakopanego 
i ks. Łukasz Gąsiorowski, który  po-
szedł pracować na Słowację. Do na-
szej Wspólnoty parafialnej przybyło
dwóch nowych Współbraci: ks. To-
masz Stefanowski (przybył z Ostro-
łęki) i ks. Rafał Czekalewski (neo-
prezbiter po ołtarzewskim Semina-
rium). Przez trzy miesiące pracował 
też z nami ks. Dariusz Chałubiński, 
który przybył z Krakowa. W listopa-
dzie jednak wynikła pilna potrzeba 
pracy w Bóbrce w Bieszczadach i ks. 
Dariusz - wykazawszy dyspozycyj-
ność - został przez Księdza Prowin-
cjała tam przeniesiony. Bardzo ser-
decznie dziękujemy wielu ludziom 
świeckim za ich zaangażowanie w 
życie naszej wspólnoty parafialnej.

11. Statystyki naszej parafii:
W 2010 roku ochrzciliśmy 229 dzie-

ci. W poprzednich latach: 202/2005, 
205/2006, 221/2007, 233/2008, 
215/2009. Do bierzmowania przystą-
piło 180 młodych ludzi. W poprzed-
nich latach: 236/2006, 159/2007, 

193/2008, 213/2009. Ślubów odbyło 
się 79. W poprzednich latach: 102/
2005, 102/2006, 95/2007, 113/2008, 
104/2009. Jak widać, w minionym 
roku odnotowaliśmy duży spadek w 
ilości błogosławionych małżeństw. 
Pogrzebów w 2010 roku było 180. 
W poprzednich latach: 138/2005, 
159/2006, 143/2007, 156/2008, 160/
2009. Dzieci do Pierwszej Komunii 
świętej przystąpiło 189. W poprzed-
nich latach: 150/2008, 173/2009. W 
ciągu roku rozdaliśmy 270.000 Ko-
munii świętych.

12. Dziękujemy za wszystkie 
przejawy dobra i życzliwości w mi-
jającym 2010 roku. Każdy z nas sam 
musi wejrzeć w swoje serce i odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, czy w mi-
nionym roku odnalazł Chrystusa na 
drogach swojego życia? Naszą mą-
drością roku 2011 jest czas poświę-
cony naszej duszy i jej świętości. 
Nie lękajmy się miłować Chrystusa! 
Niech ten wybór kształtuje naszą 
teraźniejszość i naszą przyszłość. 
Niech nadaje kształt naszemu życiu, 
byśmy byli autentycznymi świadka-
mi Odkupienia dla przyszłych pokoleń.

zr

Franciszek Skrzypowski

Małgorzata Szycko

Amelia Gierasińska

Kalina Kula

Bartosz Mosionek

Konstanty Jędrzej 

Kowalczyk

Jakub Krzysztof Mamla

Dawid Stanisław 

Marciniak

Amelia Maria 

Romanowska

Edyta Matejek

Adam Kozera

Dawid Szymczak

Julia Ukleja

Oskar Nowak

Jessica Nadia Krzyszczak

Paweł Ziemowit Chała

Julia Kępka

Michał Chrzanowski

Aleksandra Krawczyk

Weronika Grzymkowska

Gaja Magdalena Towarek

Dawid Igor Nowak

Aleksander Wasilewski

Zuzanna Katarzyna 

Jagiełło

Aleksander Roman Noga

Odeszli w grudniu do Pana:

Waldemar Zdzisław Gniadek /l. 52/

Magdalena Helena Bartkiewicz /l. 19/

Łukasz Jakub Ozdoba /l. 19/

Zenon Kierzkowski /l. 58/

Stanisław Jakub Tokarski /l. 71/

Stefan Bartosiewicz /l. 72/

Stanisław Pruski /l. 80/

Marian Pipa /l. 87/

Stanisława Heda /l. 87/

Marian Jaworski /l. 79/

Alina Ludkowska /l. 70/

Barbara Figura /l. 51/

Wiesław Franciszek Liberadzki /l. 66/

Stefania Gryz /l. 85/

Agata Anna Soja /l. 43/

Danuta Maria Zabkiewicz /l. 57/

Mieczysław Karol Krawczykowski /l. 70/

Sakrament chrztu świętego 
        w grudniu przyjęli:
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K O L Ę D A

Poniedziałek, 17 stycznia, od godz. 1430

ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne i bloki: 2, 5, 11 i 13

Wtorek, 18 stycznia, od godz. 1430

ul. Świętokrzyska 15, 17 i 21

Środa, 19 stycznia, od godz. 1430

ul. Jana Pawła II 2 i 4 
ul. Cisowa 1, 3, 5 i  7

Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a z różnych powodów 
nie mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie, prosimy o zgłoszenie osobiste bądź 

telefoniczne do wtorku włącznie. 
Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy w czwartek, 20 stycznia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Aby byli jedno w Twoim 

ręku” Sprawę jedności wszystkich chrześcijan polecamy pamięci modlitewnej.

2.   Dziś na godz. 1700 zapraszamy na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan.

3.   W sobotę, 22 stycznia przypada Uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Po każdej Mszy świętej będzie 
możliwość ucałowania relikwii św. Wincentego. Msze święte tego dnia o godz. 630, 700, 800 i 1800.

4.   Zewnętrzną Uroczystość św. Wincentego Pallottiego będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy, by wspólnie dziękować dobremu Bogu za dar osoby św. Wincentego i jego 
duchowych synów i córek, czyli: księży i braci pallotynów, sióstr pallotynek i członków Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego. 

5.   W przyszłą niedzielę na Mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów i sióstr za-
konnych pochodzących z naszej parafii. Po Mszy świętej wspólnotowe spotkanie na plebanii.

6.   Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu 
na Jasnej Górze. Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła 1 lutego o godz. 1500, 

       powrót 2 lutego ok. godz. 630. Koszt wyjazdu 30 zł.  
       Zapisy telefoniczne: tel. 48 363 38 09 lub 601 746 255.


