TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 982
5/01/2014

Kalendarz liturgiczny

II NIEDZIEL A

5 stycznia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Szymon, Hanna, Edward
LITURGIA SŁOWA:
Syr 24, 1-2. 8-12
PSALM 147, 12-13. 14-15. 19-20
Ef 1, 3-6. 15-18
EWANGELIA: J 1, 1-18

P O N A ROD Z E N I U PA Ń S K I M

6 stycznia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Imieniny: Kacper, Melchior, Baltazar
LITURGIA SŁOWA:
Iz 60, 1-6
PSALM 72, 1-2.7-8.10-11.12-13
Ef 3, 2-3a. 5-6
EWANGELIA: Mt 2, 1-12
7 stycznia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Julian, Teodor, Lucjan
LITURGIA SŁOWA:
1J 3,22 – 4,6
PSALM 2, 7-8. 10-11
EWANGELIA: Mt 4, 12-17. 23-25
8 stycznia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Seweryn, Teoﬁl, Mścisław
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 7-10
PSALM: 72, 1-2.3-4ab.7-8
EWANGELIA: Mk 6, 34-44
9 stycznia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Marcelina, Antoni
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 11-18
PSALM 72, 1-2.10-11.12-13
EWANGELIA: Mk 6, 45-52
10 stycznia 2014r. – PIĄTEK
Imieniny: Jan, Wilhelm, Danuta
LITURGIA SŁOWA:
1J 4, 19 – 5,4
PSALM 72, 1-2.14 i 15bc.17
EWANGELIA: Łk 4, 14-22a
11 stycznia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Matylda, Honorata, Feliks
LITURGIA SŁOWA:
1J 5, 5-13
PSALM 147, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Łk 5, 12-16

E WA NGE L I A : J 1, 1 - 18
„Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas”
Bóg, który stworzył wszystko mocą swego słowa, zapragnął być blisko
człowieka. Aby człowiek mógł spotkać Boga, przyjął On ludzkie ciało
i zamieszkał wśród nas. Słowo Boże przedwiecznie zrodzone z Ojca, ciałem
się stało w łonie Marii i mieszka nadal między nami, żeby nas odrodzić
i udzielić daru nieśmiertelności. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy potraﬁli
odkryć w sobie podobieństwo do Boga. Święty Paweł w Liście do Galatów
pisze: „zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty (…), abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo. (...) A zatem nie jesteś już niewolnikiem,
lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.” (Ga 4, 4-7)
Czy jestem świadom tego, że Bóg mieszka wśród nas? Że wobec wieczności
Słowa wszystko przemija? Czy może należę do świata, który Go nie poznał?
A Ono (Słowo) przecież „do swego przyszło” i „dało moc, byśmy się stali
synami Bożymi.”
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„[W wierze] dziesięć tysięcy trudności, nie powoduje jednej wątpliwości.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko,
przebiegałabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Boże mój, mój Jezu, (...) któż zdoła pojąć
nieskończoną miłość i nieskończone miłosierdzie,
z jakim urodziłeś się dla mnie w stajence.”
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KSIĄDZ PRAWDZIWIE Z OŁTARZEWA
Od sierpnia w naszej paraﬁi pracuje ks. Marcin
Sawicki SAC. Zadaliśmy mu kilka ważnych pytań.

Niesłychana to łaska i dar wprost nie do pojęcia, ale
ten dar staje się też zadaniem, którego nie można się
wyzbyć, któremu każdego dnia na nowo trzeba sprostać,
Księże Marcinie, jaką reﬂeksję po Świętach Bożego by Chrystus mógł iść do tych, którzy Go potrzebują.
Narodzenia ma Ksiądz dla nas – mieszkańców Ustronia By Chrystus był uwielbiony, by On wzrastał.
i Młodzianowa?
Skąd Ksiądz pochodzi? Czy często odwiedza Ksiądz
Chrześcijanie z Ustronia i Młodzianowa, w ogóle swoje rodzinne strony?
chrześcijanie, powinni odrzucać całą tę komercję
Świąt, choć ona na siłę wdziera się w naszą codzienność. Pochodzę spod Warszawy. Moje korzenie to Ołtarzew,
Trzeba postawić na DUCHA, na RODZINĘ. W zabieganiu w którym spędziłem całe dzieciństwo, a później
świątecznym zatracamy często sprawy najważniejsze. Duchnice koło Ożarowa Mazowieckiego. Kiedy tylko
Mamy umyte okna, wysprzątane mieszkania, mieliśmy mogę staram się tam jeździć.
pełne półmiski, ale serca często nie gotowe na
Czym się Ksiądz zajmuje w naszej paraﬁi?
spotkanie Przychodzącego w Komunii świętej
i nierzadko serca puste, które nie potraﬁą nic dać ani
Bogu ani człowiekowi. Boże Narodzenie niech zawsze W naszej paraﬁi zajmuję się katechizacją w Gimnazjum nr 2, przygotowaniem młodzieży do sakramentu
będzie rozśpiewane kolędą, roześmiane rodziną
bierzmowania. Z woli Księdza Proboszcza jestem
i rozmodlone Duchem.
opiekunem grupy Odnowy w Duchu Świętym.
Przez ostatnie 4 lata pracował Ksiądz pod Tatrami –
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Jak odkrył Ksiądz swoje powołanie?
Co jest najbardziej ekscytujące w „Świętach po
Wychowywałem się w Ołtarzewie, w paraﬁi Najświętszej
góralsku”?
Maryi Panny, Królowej Apostołów, a to przecież tam
Te Święta „po góralsku” dziś niewiele się różnią od znajduje się nasze Seminarium Duchowne i... jakoś
tych „po cepersku”. Tam bardziej można się zwykle się stało.
spodziewać śniegu, którego jak na lekarstwo ostatnimi
Co lubi Ksiądz robić w wolnym czasie? Jakie jest
czasy tu, na Mazowszu. Natomiast zachował się
zwyczaj sypania owsem, który przypomina męczeńską Księdza hobby?
śmierć św. Szczepana, a który związany jest z obﬁtością
Pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny liturgiki, słuchać
Bożego błogosławieństwa. No i jeszcze nocne podłazy
po Pasterce. Kawalerka przychodzi do domów panien muzyki klasycznej barokowej. Hobby – zbieram płyty
na wydaniu szukając żony i tam rozsypują owies po z muzyka klasyczną.
całej podłodze jako znak dobrego życzenia. Owsa
Jakie są dla Księdza najpiękniejsze miejsca na świecie?
nie wolno sprzątnąć aż do Nowego Roku.
Dokąd lubi Ksiądz podróżować?
To w naszym kościele przed sześciu laty przyjął
Ksiądz święcenia kapłańskie. Poprosimy o garść naj- Małe Jezioro Tafty na Warmii. Cabo da Roca – jest
piękniejszych wspomnień z tego – zapewne – naj- to najdalej wysunięty kawałek Europy na zachód,
miejsce, gdzie kończy się ląd, a zaczyna bezkresna
piękniejszego dnia w życiu.
woda.
No właśnie ten kościół i ta paraﬁa stały się miejscem,
gdzie Chrystus obdarował mnie łaską kapłaństwa. Jakie ma Ksiądz marzenia?
I to miejsce od tego momentu szczególnie zapisało
się w mojej pamięci. Była to sobota, 15 marca 2008 roku Jeszcze kiedyś wziąć udział w pieszej pielgrzymce
– tego roku akurat Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca z Suwałk do Wilna.
Najświętszej Dziewicy. A nazajutrz była Niedziela
Palmowa i Wielki Tydzień – stąd ta dziwna data Czego wg Księdza obecnie najbardziej potrzebuje
józefowej Uroczystości, która normalnie przypada Kościół?
19 marca. Sakramentu święceń udzielił mi
J. E. Ks. Abp Zygmunt Zimowski – ówczesny Ordynariusz Najbardziej potrzebuje świadectwa i świętości
radomski. Z samej Uroczystości niewiele pamiętam WSZYSTKICH wierzących.
– tak wielkie to przeżycie. Na szczęście pozostały
zdjęcia, które pomagają uświadomić sobie, co się Dziękujemy.
opr.
działo, co czułem.
Ola i Ala Faryna
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NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /6/
Wielkim
niebezpieczeństwem
czasów obecnych jest: odchodzenie
od mądrości Bożej, nauki Kościoła,
Pisma Świętego; brak ufności
Jezusowi, a zwracanie się ku wróżbitom i różnego rodzaju bioenergoterapeutom, którym wierzy się
bardziej niż Bogu; życie w grzechu
ciężkim (mam tu na myśli chociażby
sytuacje wspólnego mieszkania
mężczyzny i kobiety bez sakramentu małżeństwa).
Można zaobserwować również
wzrost zainteresowania różnymi
amuletami, talizmanami (takimi
jak np. pierścień atlantów), czy
wręcz znakami wprost satanistycznymi, których coraz więcej w
przestrzeni publicznej. W sercach
i umysłach wielu ludzi następuje
jakieś przedziwne pomieszanie
pojęć. Zło nazywa się dobrem, a
dobro złem. Antykoncepcja to

Kolejnym zagrożeniem jest internet.
Oczywiście, jako narzędzie jest on
bardzo przydatny, stanowi łączność
ze światem i jest kopalnią informacji.
Ale w tym garnku znajdują się
zatrute grzyby: pornograﬁa, strony
satanistyczne (wśród nich są i takie,
które powodują zniewolenie już
po pierwszych „odwiedzinach”),
porady okultystyczne itp. Trzeba
Jeszcze kilkanaście lat temu nie do więc umiejętnie z niego korzystać.
pomyślenia było publiczne znie- Ważne, aby rodzice orientowali
ważenie Pisma Świętego. A dziś, się na jakie strony wchodzą ich
pewien muzyk rwie naszą świętą pociechy, w jakie gry komputeroKsięgę i rozrzuca kartki wrzeszcząc we grają. Wiele z nich naszpikowa„żryjcie to g...”. Czy spotyka go za nych jest satanistyczną symboliką,
to jakaś kara? Nie – to działanie a fabuła krąży wokół zagadnień
uznano za pewną formę wypo- magii i okultyzmu.
wiedzi artystycznej, a sam muzyk
w mediach kwitnie jako celebryta
...ciąg dalszy nastąpi...
przybrawszy wygląd niewinnego
„misia”, jest popularny i ma się
świetnie.

lekarstwo na ciążę; zdrada małżeńska
to skok w bok; złodziejstwo to inaczej
umiejętność kombinowania;
homoseksualizm to druga, równoprawna forma aktywności seksualnej; obrażanie Boga; drwienie z
symboli religijnych i narodowych
to dowód na wolność słowa.
Przykłady można mnożyć…

ks. Tomasz

WYJŚCIE Z ROZPACZY
I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił
na spalenie, lecz miłości bym nie
miał, nic mi nie pomoże.

„łaskawą” i nie przeszkadzała w
przeżywaniu pięknych momentów.
Nazywają ten czas cudem wspólnych chwil.

Boże, dlaczego??? Jak możesz żądać A jednak musieli przygotowywać
aż takiej oﬁary??? To niesprawie- swoje serca na ból i cierpienie jak Abraham, gdy zabierał Izaaka
dliwe!
na wzgórze Moria… jak Sara, która
…a serce, które przeżyło dopiero z pewnością czuła sercem matki,
jedenaście lat, bije wolniej i wolniej. że jej ukochany syn ma odejść do
Koniec. Mały Oskar przeszedł wieczności. Ileż wątpliwości rodzi
bramę do wiecznego życia. Białe się w takim momencie? Ile żalu
kwiaty, łzy i znicze...
pomieścić może zbolała dusza?
Jak odnaleźć sens??? Nie ma
Lecz… ci, którzy powinni płakać odpowiedzi. Głos, który prowadził
najgłośniej, trwają złączeni w Abrahama, umilkł. Sam na sam
uścisku miłości. Trwają - z nadzieją, z cierpieniem.
pielęgnując w duszach wspomnienia ostatnich miesięcy, kiedy Tysiące pytań, a w pewnym
choroba zdawała się być jakby
momencie cisza. Ciemność.

Jedyne, co zostało, to krzyk z dna
serca: Jezu, ufam Tobie! I to jest
właśnie wyjście. Krok odwagi
przeciw rozpaczy. Znak miłości,
która silniejsza jest niż śmierć.
Jeśli stajesz wobec tak trudnej do
zrozumienia sytuacji, nie sil się na
wiele słów. ON przecież rozumie.
Sam patrzył, jak Jego Dziecko
umiera na Krzyżu. Miłość mierzy
się termometrem cierpień, a te
trzy słowa, zawarte w obrazie
Miłosiernego, są najpiękniejszą
modlitwą i największym aktem
miłości. Wtedy mimo niezrozumienia, przyjdzie pokój i światło.
Przyjdzie, bo w blaskach Promieni
wszystko zyskuje sens.
ms

MODLITWA DZIECKA
„Panie Jezu, miłujemy Cię, wychwalamy Cię, kochamy Cię nasz Panie.
Bez Ciebie by był chaos na ziemi, a więc bardzo Ci dziękujemy.”
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NIESAMOWITY
Kiedy mój kolega z ławki z podstawówki poszedł z kwiatami do
szpitala, by ucałować swoją żonę
i zobaczyć swoją kilkunastominutową córeczkę, nie mógł się
nacieszyć, że ten malutki człowieczek,
to – jak to powiedział – „część
jego.”

I w sumie dobrze też, że uważamy
je za „część nas”, czynimy z nich
A jest i tak, że w naszych dzieciach naszych ambasadorów, naszych
przedstawicieli. W szkole podstawidzimy szansę na to, że ktoś:
uniknie naszych błędów; poprawi wowej, jak na dłoni widać, jacy są
nasze błędy; dokona czegoś wiel- rodzice. (Sic! lub: Hura! - niewłakiego, czegoś, czego my chcieli- ściwe skreślić).
byśmy dokonać, ale...
Czytając Ewangelię, czyli poznając
To ogromne szczęście mieć córkę. To przecież mój syn, moje dziecko! Jezusa – jak na dłoni widzisz, jaki
Syna też. Kiedy dopada cię znie- Będzie wielki!
jest Bóg. „Jeszcze lepszy Bóg” niż
Bóg Prawdziwej Miłości. I taki
chęcenie do życia (a bywa to coraz
częściej w naszej cywilizacji),
dostępny. Niesamowite.
To bardzo mądre, że chcemy,
popatrzeć jak dziecko rośnie – by dzieci były lepsze od nas.
odprężające. Łapiesz sens i cel.
xp
Masz dla kogo żyć.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.
2. Dzisiaj o godz. 1700 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 wraz ze Scholą dziecięcą i s. Samuelą zapraszają
na Jasełka.
3. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11”. Po Mszy świętej
odbędzie się spotkanie opłatkowe.
4. Jutro, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Obrzęd poświęcenia
kredy i kadzidła będzie miał miejsce po każdej Mszy świętej, które będą odprawiane według porządku
niedzielnego.
5. Jutro o godz. 1700 wypominki roczne, a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.
6. W przyszłą niedzielę, 12 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny Okres
Bożego Narodzenia. Zapraszamy wszystkich na „Wieczór kolęd”. W programie śpiew kolęd w wykonaniu
zespołów naszej paraﬁi. Będzie także gość specjalny: Zespół „Młodzi z Winkiem”. Rozpoczniemy
o godz. 1700.
7. Już dzisiaj informujemy, że 22 stycznia od godz. 900, przed naszym kościołem zostanie przeprowadzona
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to zbiórka w ramach akcji: „Pomoc
Kościołowi w potrzebie”.

Wtorek, 7 stycznia, od godz. 14

30

ul. Komandosów 4
ul. Południowa 12

Środa, 8 stycznia, od godz. 1430

KOLĘDA
Piątek, 10 stycznia, od godz. 1430
ul. Gagarina 25
ul. Grenadierów 12/16

ul. PCK 9/11
ul. Gagarina 13/17 i 21/23

Sobota, 11 stycznia, od godz. 900
ul. Sandomierska 11 i 13

Czwartek, 9 stycznia, od godz. 1430

Poniedziałek, 13 stycznia, od godz. 1430
ul. Sandomierska 15, 17 i 22

ul. Grenadierów 5, 6, 7/9, 8 i 10
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