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Kalendarz liturgiczny
3 lutego 2013r. - NIEDZIELA
Św. Błażeja - patron chorób gardła
Imieniny: Błażeja, Joanny, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Jr 1, 4-5. 17-19
PSALM 71, 1-6. 15 -17
1 Kor 12, 31 – 13, 13
EWANGELIA: Łk 4, 21-30
4 lutego 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Joanny, Mariusza, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 11, 32-40
PSALM 31, 20-24
EWANGELIA: Mk 5, 1-20
5 lutego 2013r. – WTOREK
Imieniny: Agaty, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 1-4
PSALM 22, 26b-32
EWANGELIA: Mk 5, 21-43
6 lutego 2013r. – ŚRODA
Świętych męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy
Imieniny: Antoniego, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 4-7. 11-15
PSALM 103, 1-2. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mk 6, 1-6
7 lutego 2013r. – CZWARTEK
Św. Ryszarda ; TŁUSTY CZWARTEK
Imieniny: Rajmunda, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 18-19. 21-24
PSALM 48, 2-4. 9-11
EWANGELIA: Mk 6, 7-13
8 lutego 2013r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandry, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 1-8
PSALM 27, 1. 3. 5. 8-9
EWANGELIA: Mk 6, 14-29
9 lutego 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Apolonii, Mariana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 15-17. 20-21
PSALM 23, 1- 6
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

I V NIEDZIEL A Z W Y K Ł A
E WA N G E L I A : Ł k 4 , 2 1 - 3 0
„Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
(…) Wyrzucili Go z miasta (…), aby Go strącić.”
Dziwna reakcja. Słowa prawdy wzniecają gniew. Powodują, że zapada
decyzja zabicia jej. Prawdą jest Jezus. Zaczyna nas uwierać, przeszkadza
nam w życiu. Czy to jest efekt „zadziwienia się”, zastanowienia się nad
tekstem Pisma? Czy nie jest to pokusa zmuszenia Jezusa, aby akceptował
nasze schematy, poglądy i nagięcia do własnych planów. Super egoizm
z pychą. Nasza postawa w wielu wypadkach podobna jest do reakcji ludzi
z Nazaretu. „Przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli” – śpiewaliśmy
niedawno. „On jednak (…) oddalił się.” Przebija się przez nasze odrzucenie
i ograniczoność. Oﬁaruje nam miłosierdzie i miłość. „Zadziwię się” tekstem
Listu św. Pawła: 1 Kor 12,31-13,13.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Człowiek zadaje sobie pytane o istnienie Boga swoją otwartością na
prawdę i piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem
sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. Zalążek
wieczności, który w sobie nosi, nie może być sprowadzany do samej
tylko materii – jego dusza może mieć początek tylko w jedynym Bogu.”

Ż YC Z E N I A
Księdzu Romualdowi Foglowi SAC
z okazji imienin życzymy
prawdziwie Bożej miłości.
Niech swoim życiem
śpiewa pieśń wdzięczności Panu
za wielkie dary, które nosi w swoim sercu.
Życzymy pokoju i wytrwałości!
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MATKA NAJŚWIĘTSZA WŚRÓD
ŚNIEŻYSTOBIAŁYCH MOTYLI
W WĘDRÓWCE PRZEZ ZIEMIĘ
Jest tak cicho, zimowo, śnieżyście...
Masy śniegu dookoła lśnią;
On wciąż pada bezszelestnie na ziemię
Zdaje się, że zasypie wkrótce świat.
Jest cudownie; jakoś uroczyście
Och, jak piękne są śnieżynki białe
Kształtem, formą w pełni doskonałe
A podobne do cudownych, śnieżnobiałych motyli.
Śnieg wciąż pada, nie przestaje sypać ni na chwilę...
Te śnieżynki - śnieżyste motyle
Krążą w rytmie walca między Ziemią a Niebem
Myślę, że widocznie czują wciąż taką potrzebę,
by wirować w tym powietrzu zimowym.
(Bo na świecie zima właśnie panuje).
Że więc prószy śnieg,
nie jest w polskiej przyrodzie niczym nowym
Ale cóż to?
Nagle z południowej strony styczniowo-lutowego nieba
Nadleciały prawdziwe motyle...
Całe roje ich!
Jest ich tyle, że nie sposób po prostu policzyć!
A i one jak ich bracia śnieżyści,
są tak białe, że aż wzrok oślepiają...
Takie piękne - trzepoczą skrzydłami.
Szkoda tylko, że mowy ludzkiej nie znają;
gdyby znały zaśpiewałyby pieśń.
Pieśń cudowną, bez słów;
jakże piękną!
Cały orszak motyli (tych żywych)
frunie płynnie przed siebie.
A za nimi... Czy to możliwe to jest?
Czy jesteśmy na Ziemi, czy w Niebie?
A za nimi widać piękną Postać
Całą w srebrze, bieli i błękicie...
Toż to Matka Najświętsza!
Spójrzcie wszyscy;
Czy wy też Ją widzicie?
Stąpa cicho bezszelestnie, powoli
Oglądając taniec śnieżystych motyli
i płateczków śniegowych – „śnieżynek”,
Matka Boża uśmiecha się do nich tak cudownie,
radośnie, promiennie;
A swej dłoni, w tej przeczystej dłoni
trzyma długą błękitną gromnicę,
która płonie złotym światłem uroczyście.
Bo to przecież święto Bożej Matki Gromnicznej.
Tak, więc świeca musi płonąć pięknie - to jest oczywiste!
Chwała Tobie i cześć, Mateńko Przenajświętsza!
KOCHAMY CIEBIE WSZYSCY.
Katarzyna Wilczyńska
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ROZKOSZE
TŁUSTEGO CZWARTKU –
– SŁODKIE ZAKOŃCZENIE
KARNAWAŁU
…Gdy przychodzi Czwartek Tłusty
Słodko robi się na duszy!
Prawda... Minie dni zaledwie kilka,
Będzie musiał człowiek pościć,
Będzie musiał człowiek „suszyć”.
Przecież Wielki Post przed nami...
Póki co spójrzcie dokoła
Złote „chrusty”, pulchne pączki;
Swędzą nas po prostu rączki,
Aby sięgnąć do półmiska
I zjeść ile każdy zdoła!
Gdy słodkości tyle wszędzie
Oczopląsu można dostać:
Tu się pudrem skrzą faworki,
Lśnią puszystym lukrem pączki,
A kasztanki - te najmniejsze,
Te słodziutkie i pachnące - proszę:
„Zjedz mnie, zjedz maluszku,
Nie pogardzaj mną!
Chcę być dzisiaj w twoim brzuszku
W ten wesoły Tłusty Czwartek;
Popatrz, ile potem kartek trzeba wyrwać z kalendarza,
By znów taki dzień powitać.”
I tak gwarzą pączki, chrusty,
no i maleńkie kasztanki,
no i uczta już gotowa.
Spożywamy dary Boże
Śmiech, gwar, krzyki dookoła
Ten się śmieje, ów coś woła,
pałaszując te specjały.
Smakują Ci, Czytelniku,
Pączki, faworki, kasztanki.
Czyś jest starszy, czy malutki, czy zupełnie mały.
Smacznego Ci więc życzymy,
w słodki Czwartek Tłusty!
Niechaj żyją te zwyczaje, co zbliżają ludzi!
Przecież uśmiech, dobre słowo,
dobroć w sercach budzi!
Katarzyna Wilczyńska

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO
PALLOTTIEGO
„O, gdyby świeccy udzielali sakramentów,
z jakąż świętością by to czynili!”

OSTATNI TAKI PRYMAS
23 stycznia 2013 roku w
godzinach wieczornych zmarł
były Prymas Polski, Kardynał Józef
Glemp. Zmarł w 84. roku życia,
57. roku kapłaństwa, 34. biskupstwa i 30. kardynalatu.
Urodził się w Inowrocławiu.
Święcenia kapłańskie przyjął w
Gnieźnie. Był doktorem obojga
praw. Pełnił funkcję sekretarza w
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i
notariusza w Kurii Metropolitalnej
Gnieźnieńskiej oraz w Trybunale
Metropolitalnym. W latach 1967-1979 pracował w Sekretariacie
Prymasa Polski w Warszawie, jako
referent i jednocześnie kapelan
i osobisty sekretarz kardynała
Stefana Wyszyńskiego. 4 marca
1979 Jan Paweł II mianował go
biskupem diecezjalnym warmińskim. Święceń biskupich udzielił
mu kardynał Stefan Wyszyński.
Po śmierci Prymasa Tysiąclecia,
papież mianował go arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim
i Prymasem Polski. W 1983 roku
otrzymał nominację kardynalską.
Funkcję metropolity warszawskiego pełnił do 2007 roku,

BÓG MIŁUJE MNIE

a Prymasa Polski do ukończenia
80. roku życia w 2009 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w
trójce skrutatorów, którzy podpisali akta stwierdzające zakończenie konklawe. Do 2004 roku pełnił
funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Był niekwestionowanym przywódcą Kościoła w Polsce po
śmierci kardynała Wyszyńskiego.
Niekiedy krytykowany, jednak
bezpodstawnie. Zawsze chętny
do pomocy, na pierwszym miejscu było dla niego dobro człowieka. Jego apele o brak rozlewu krwi
w czasach stanu wojennego były
wyrazem wielkiej troski o Naród
i próbą powstrzymania gorących
nastrojów. Ciepły, serdeczny,
rozmodlony człowiek.
W minionym roku przeszedł
operację usunięcia części płuca. Chorował na złośliwego raka
płuc. Prośmy o życie wieczne dla
naszego Prymasa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Bernard Pająk

MYŚL
KSIĘDZA PRYMASA JÓZEFA GLEMPA
„Ci, co nie wierzą, odczuwają
tragiczny „brak”. Brak wiary, która daje
szansę na nowe życie po śmierci.
Zauważmy jednak, że człowiek niewierzący – paradoksalnie – też musi wierzyć:
w niebyt, w brak Boga. Nie może mieć
pewności, że Boga nie ma. Bo na to też
dowody nie istnieją. Wierzę, że Bóg nie
odmawia łaski wiary tym, którzy Go o
nią proszą. I tutaj należy szukać nadziei
dla osób niewierzących.”

Od dzieciństwa przez
moje długie życie
żyję z Panem Bogiem.
Jest to radość mego serca,
głębia przeżyć duchowych.
Pan Bóg nie opuszcza mnie.
Jest ze mną.
Prowadzi mnie przez życie.
Pomaga mi.
Tej miłości nauczyła
mnie kochana moja Mama.
Razem odmawialiśmy
rano i wieczorem paciorki.
Modlitwa jest
przewodnią myślą
mojej duszy.
Bóg miłuje mnie.
Otacza swą opieką Bożą.
W dzieciństwie ciężko
chorowałem.
Stan był bardzo ciężki.
Modlitwa Mamy idzie
do Ojca Niebieskiego,
który uzdrawia mnie.
Wracam do życia i zdrowia.
Cieszyli się bardzo Rodzice.
Przez życie doznaję opieki.
Bóg czuwa nad moim
zdrowiem - nad życiem.
Pomaga mi.
Moc Boża.
W czasie okupacji
ratuje mnie miłość
Boża - żyję.
Matuchna Najświętsza
osłaniała mnie płaszczem
panieńskim od wszystkiego
złego.
Przeżyłem wojnę - okrucieństwo
i terror.
Wielu moich kolegów
zostało zamordowanych
przez siepaczy hitlerowskich.
Nie ma ich na
tej Bożej ziemi.
Zaufałem Tobie Boże na wieki.
Dziękuję za to wszystko.
Stefan Suwała
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SPOTKANIE „NAJWAŻNIEJSZYCH FORMATORÓW”
Jest już tradycją naszej parafii, że raz w roku
– w okolicach Uroczystości św. Wincentego
Pallottiego – duszpasterze stają przy jednym
ołtarzu i zasiadają do jednego stołu wraz z siostrami
zmartwychwstankami i specjalnie zaproszonymi
gośćmi - rodzicami kapłanów, sióstr zakonnych i
kleryków pochodzących z naszej paraﬁi.
Jest wielką prawdą, że formacja w domach
zakonnych i seminariach, to tylko dodatek do
tego, co naprawdę dzieje się w sercu osoby
powołanej. A serce w największym i najważniejszym wymiarze uczy się Boga i Jego miłości w
domu rodzinnym – od rodziców i osób bliskich.
W naszej paraﬁi żyje 38 „najważniejszych
formatorów” serc sióstr zakonnych, kapłanów i
kleryków. Są rodzicami 23 osób, które obecnie
głoszą całym swoim życiem prawdę i miłość
Ewangelii.

Spotkanie z rodzicami osób powołanych jest
wielką radością nie tylko dla księży pallotynów
i sióstr zmartwychwstanek, ale – wydaje się, że
przede wszystkim – dla tych rodziców. Można
zauważyć z jak wielką czułością noszą w sobie to
niezwykłe Boże wybraństwo ich rodziny.
Troszcząc się o to, by domy formacyjne księży
pallotynów i sióstr zmartwychwstanek tętniły
życiem, módlmy się gorąco i – może przede
wszystkim – dziękczynnie za dar powołań. To
wielka radość, że 26 stycznia br., w naszej paraﬁi
kapłani i siostry zakonne uczyniły to wspólnie z
tymi, którzy jak nikt inny znają się na wzbudzaniu
powołań, a gorliwością w modlitwie o powołania
i za powołanych niejednokrotnie zawstydzają
wspólnoty kapłanów i sióstr zakonnych.

xp

ZAPROSZENIE
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magniﬁcat” zaprasza na rekolekcje zatytułowane
„Powrót do źródła”. Rozpoczną się one w środę, 13 lutego, i będą trwały przez cały Wielki Post
– spotkania będą w środy o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Romualda Fogla SAC z okazji jego
imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
2. Również dzisiaj zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna o godz. 14:30.
3. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo na godz. 17:00.
4. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca. O godz. 17:30 wypominki roczne, a następnie Msza święta za
zmarłych polecanych w wypominkach.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo powołaniowe zostanie odprawione
o godz. 17:30. Po nim Msza święta o nowe i święte powołania do Bożej służby.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii świętej i ich rodziców.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza święta dla pielgrzymów „Białej 11”.
MOJA PARAFIA. Paraﬁa św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparaﬁa.za.pl, mojaparaﬁa@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak,
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

4 | Moja Paraﬁa

druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

