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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Nr: 983
12/01/2014

12 stycznia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Benedykt, Arkadiusz
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1-4. 6-7
PSALM 29, 1-2.3ac-4.3b i 9b-10
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Mt 3, 13-17

13 stycznia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Weronika, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 1, 1-8
PSALM 116B, 12-13.14 i 17.18-19
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

14 stycznia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Hilary, Feliks, Ordon
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 1, 9-20
PSALM 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

15 stycznia 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Aleksander, Paweł, Izydor
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 3, 1-10, 19-20
PSALM: 40, 2 i 5.7-8a.8b-10
EWANGELIA: Mk 1, 29-39

16 stycznia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Bernard, Marceli, 
Włodzimierz
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 4, 1-11
PSALM 44, 10-11.14-15.24-25
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

17 stycznia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Marian, Antoni, Jan
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 8, 4-7. 10-22a
PSALM 89, 16-17.18-19
EWANGELIA: Mk 2, 1-12

18 stycznia 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Małgorzata, Piotr
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 9, 1-4.17-19; 10,1a
PSALM 21, 2-3.4-5.6-7
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

 

„To ja powinienem przyjąć chrzest od Ciebie, 
a Ty przychodzisz do mnie?”

N I E DZ I E L A
CHR Z T U 

PA ŃSK I E G O

EWA NGELI A:  Mt  3 ,  13-17

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

Jezus przychodzi do Jana i prosi o chrzest. Jan wzbrania się, ponieważ uważa, 
że chrztu powinien udzielić Jezus. Trzeba pamiętać, że chrzest udzielany 
przez Jana, nie był sakramentem, tylko wschodnim zwyczajem obmywania 
się na znak pokuty. Ale Jezus jest zawsze tym, który czyni pierwszy krok. 
Jest wzorem do naśladowania. Zdziwienie Jana – „a Ty przychodzisz do 
mnie” – wyraża myśl, że ja powinienem szukać Jezusa, że ja pierwszy bardziej 
Go kochać, być bardziej wytrwałym w wypełnieniu postanowień, a to Jezus 
zawsze wyprzedza mnie i jest nieustannie ze mną. Przez sakrament chrztu 
świętego mamy jednoczyć się z Chrystusem. Po wyjściu Jezusa z wody 
otworzyło się niebo i zobaczył (Jan) Ducha Bożego. Rozległ się też głos 
z nieba: „On jest moim Synem umiłowanym.” Jezu! Przez chrzest święty 
stałem się Twoim synem umiłowanym, przyjdź i zanurz się w moim życiu.

„Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
dotrzymać pragnę szczerze,

Kościoła słuchać w każdy czas
i w świętej wytrwać wierze.”

„Charakterystyczne dla wiary jest to, że wierzący pragnie lepiej poznać Tego, 
w którym złożył swoją wiarę, i lepiej rozumieć to, co On objawił.”

Adam Żak

„Betlejem jest symbolem maluczkiego naszego Stowarzyszenia, 
wyposażonego przeobficie w pokarm duchowy i w środki 

konieczne do zdobycia ewangelicznej doskonałości.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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Franciszek Wojcieszek
Mirosław Jan Kosiec /l. 50/
Grażyna Ewa Kucharska /l. 60/
Tadeusz Komar /l. 65/
Marianna Machnio /l. 70/
Henryk Wiatrak /l. 77/
Aleksander Iliczko /l. 78/
Halina Genowefa Majewska /l. 79/

Odeszli w grudniu do Pana:

Od sierpnia w naszej parafii pracuje ks. Stanisław 
Goliszek SAC. Zadaliśmy mu kilka ważnych pytań.

Księże Stanisławie, na początek poprosimy o naj-
piękniejsze wspomnienie Świąt Bożego Narodzenia.

Bardzo mile wspominam Święta z dzieciństwa spę-
dzane w domu rodzinnym – wspólna Wigilia, śpiewanie 
kolęd, a później oczywiście Pasterka. Do kościoła 
miałem około 7 km i szło się na piechotę. Wspaniała 
atmosfera! I to było piękne. I to pozostaje w pamięci.

Ile lat minęło od Księdza święceń? Gdzie pracował 
Ksiądz do tej pory?

Już prawie 13 lat – czas szybko leci. Pracowałem w 
Zakopanem na Krzeptówkach, później w Sekretariacie 
Misyjnym w Ząbkach koło Warszawy, następnie
w Parafii św. Benedykta w Sierpcu. Przez ostatnie 
dwa lata – w Kielcach na Karczówce, gdzie też dużo 
czasu przeznaczałem na posługę w Domu Opieki 
Społecznej. 

Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia i życie 
w Domu Pomocy Społecznej?

Część z mieszkańców wyjeżdża do swoich rodzin, ale 
wielu mieszkańców spędza Święta w Domu Opieki. 
Jest w takim Domu wspólna wieczerza wigilijna, 
jest też o godz. 2200 Pasterka. Msza święta jest 
codziennie w kaplicy Domu.

Co najmilej wspomina Ksiądz ze spotkań z ludźmi 
w Domu Pomocy Społecznej?

Zawsze mile wspominam ich otwartość, życzliwość 
i tą wielką wdzięczność za poświęcany im czas, wspólne 
rozmowy, modlitwy, posługę sakramentalną.

Skąd Ksiądz pochodzi? Czy często odwiedza Ksiądz 
swoje rodzinne strony?

Pochodzę z diecezji lubelskiej, parafia Karczmiska, 
a urodziłem się w Opolu Lubelskim. Staram się 

odwiedzać te strony, jak tylko mogę. Rodzice mieszkają 
sami, zawsze czekają i cieszą się z odwiedzin.

Czym się Ksiądz zajmuje w naszej parafii?
 
W parafii zajmuję się Kościołem Domowym, uczę 
w szkole specjalnej, pracuję w kancelarii, głoszę 
rekolekcje.

Jak odkrył Ksiądz swoje powołanie? 

Powołanie odczuwałem już w szkole średniej, ale 
odpowiedziałem na tę łaskę Boga dość późno. 
Powołanie do kapłaństwa to wielki dar Boga dla 
człowieka. To nie była taka szybka decyzja w moim 
przypadku. Ale Bóg cierpliwie czekał. Święcenia 
przyjąłem w wieku 40 lat. Wcześniej ukończyłem 
studia na politechnice i zwyczajnie pracowałem.

Co lubi Ksiądz robić w wolnym czasie? Jakie jest 
Księdza hobby?

Lubię długie spacery, dobre książki i jazdę na rowerze, 
ale tu trochę się ostatnio zaniedbałem.

Jakie są dla Księdza najpiękniejsze miejsca na świecie? 
Dokąd lubi Ksiądz podróżować? 

Kocham góry, szczególnie Bieszczady, gdzie wyjeżdżam 
na odpoczynek już od wielu lat i zawsze chętnie tam 
wracam.

Jakie ma Ksiądz marzenia?

Być coraz bliżej Boga i innym pomagać zbliżać się 
do Boga.

Czego wg Księdza obecnie najbardziej potrzebuje 
Kościół?

Kościół najbardziej potrzebuje ofiarnych i prawdziwych 
świadków Chrystusa, zarówno duchownych, 
jak i świeckich.

Dziękujemy.
opr. 

Ola i  Ala Faryna

„BÓG CIERPLIWIE CZEKAŁ”

MODLITWA 
DZIECKA

„Proszę Cię, 
Boże, 

o miłosierdzie. 
Amen.”

Jan Rychlik /l. 79/
Walenty Czesław Troniarz /l. 80/

Henryk Molenda /l. 80/
Krystyna Helena Dziopa /l. 82/

Kazimierz Fularski /l. 82/
Stanisław Kozieł /l. 82/

Elżbieta Nachtman /l. 83/
Aleksander Stanisław Sitarz /l. 91/

Janina Wilczkowska /l. 92/



Moja Parafia | 3 

Liliana Rydel
Gabriela Łucja Sito
Lena Środa
Antoni Kucharski
Alicja Grzegorzewska
Franciszek Rzeźnik
Leon Pawlikowski
Miłosz Srebrzyński
Kajetan Juszczyszyn

Miłość cierpliwa jest…

Na początku pytanie - mała sonda: Ile czasu mężczyzna 
może „walczyć” o kobietę?  Miesiąc, rok? Jak długo 
potrafi na nią czekać? 

Często nawet najbardziej gorące uczucie nie jest w 
stanie przetrwać próby czasu. I ci, którzy deklarowali 
sobie piękne rzeczy, a nawet już w myślach stawali 
wspólnie na ślubnym kobiercu, potem czują się obco 
i omijają się z daleka. Czy to źle? Przecież chyba 
bywają sytuacje, kiedy lepiej „odpuścić”? No cóż… 
jeśli każde z tych dwojga ludzi zdecyduje się na inny 
wybór, mogą później być dużo bardziej szczęśliwi. 

Jeżeli jednak padło sakramentalne „tak”, może trzeba 
trochę więcej „powalczyć”? Dlaczego pozwalamy, 
by istotne sprawy, takie jak małżeństwo, rodzina, 
piękne przyjaźnie przeciekły nam przez palce?

Często można odnieść wrażenie, że dzisiejszy człowiek 
bardzo szybko daje za wygraną. Tymczasem o rzeczy 
ważne w życiu się walczy. Niekiedy długo i zawzięcie, 
stawiając czoła problemom, słabościom drugiego 
człowieka, ale też własnym grzechom. Tak jak Jakub 
(syn Izaaka), który kilkanaście lat „walczył” o ukochaną 
Rachelę. Skąd czerpał siłę? Odpowiedź jest prosta: 
prawdziwie kochał. 

Miłość to nie „ochy” i „achy”. Ks. Jan Twardowski bardzo 
mądrze kiedyś napisał: „tyle dzisiaj uczuć, a mało
miłości”. 

Kiedy przyjdzie chęć, żeby wszystko rzucić, zanim 
chwycisz za „młotek”, którym zburzysz, najpierw sięgnij 
po „miecz obosieczny” - Pismo Święte, otwórz 29 rozdział 
Księgi Rodzaju i ucz się od Jakuba, co znaczą słowa: 
Miłość cierpliwa jest.

MIŁOŚĆ TO NIE PLUSZOWY MIŚ

ms

Sakrament małżeństwa 
w grudniu zawarli:

Sakrament chrztu świętego w grudniu przyjęli:

Sylwia Anita Prędka 
i Damian Stępniewski

Sylwia Jaśpińska 
i Grzegorz Marek Jankowicz

Małgorzata Kacprzak 
i Grzegorz Koziara

Adam Chałupka
Maria Konstancja Kułakowska

Maja Bożena Asare
Michał Władysław Wieczorek

Maciej Pękała
Maria Magdalena Gawor

Robert Piotr Majewski
Julia Michalczyk

Oliwia Natalia Wojcieszek

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko, rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała.”

Można by jeszcze podawać wiele przykładów zagrożeń 
duchowych. Trzeba pamiętać, że diabeł jest przebiegły 
i nigdy nie kusi nas wprost. Nie mówi zrób to, bo to 
jest złe. Grzech przedstawia nam jako coś dobrego, 
co przyniesie nam jakiś pożytek. Kusi zatem bogactwem, 
sukcesem, nawet odzyskaniem zdrowia. Przecież te 
rzeczy same w sobie są dobre. Lepiej odnieść sukces 
niż porażkę, lepiej być bogatym niż biedakiem, 
zdrowym niż chorym. To sprawa oczywista. Problem 
jednak leży w tym, jakimi metodami do tego docho-
dzimy. Czy wzbogaciłem się uczciwą pracą, czy też 
za pomocą machlojek, oszustwa, a może przez pakt 
z diabłem? (Tak, tak, takie rzeczy mają miejsce). Czy 
zdrowie odzyskałem przez to, że byłem u lekarza, 
przyjmowałem lekarstwa, czy przez to, że byłem 

u bioenergoterapeuty? Uzyskane w ten sposób 
korzyści w konsekwencji zawsze obracają się przeciw 
człowiekowi, chociażby przez to, że powodują
oddalenie od Boga. 

Po wizycie u wróżki czy uzdrawiacza jakiś czas jest 
dobrze. Tylko potem, nie wiedzieć czemu, między 
małżonkami coraz częściej dochodzi do sprzeczek, 
kłótni, dziecko zaczyna mieć koszmary w nocy, czegoś 
się bać… Nagle znajomi zaczynają unikać kontaktów… 
Pojawia się niechęć do modlitwy, coraz częściej 
zdarza się opuścić niedzielną Mszę świętą, jakoś 
tak trudno na krzyż popatrzeć… Czy to tylko zbiegi 
okoliczności?  

NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /7/

ks. Tomasz
...ciąg dalszy nastąpi...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1700 zapraszamy wszystkich na „Wieczór kolęd”. W programie śpiew kolęd w wykonaniu 

zespołów naszej parafii i zaproszonego zespołu: „Młodzi z Winkiem”.

2. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”. Po Mszy świętej 
pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe. /Za błędną informację w poprzednim numerze Gazetki 
- przepraszamy./

3. Jutro, 13 stycznia, Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych i samotnych. O godz. 830 różaniec 
i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza święta, a po niej błogosławieństwo chorych Najświętszym 
Sakramentem.

4. W minionym tygodniu rozpoczęliśmy remont kaplicy Świętej Rodziny. Dziękujemy za ofiary składane 
przy okazji kolędy, które są przeznaczone na ten cel.

5. W przyszłą niedzielę, 19 stycznia, przypada zewnętrzna Uroczystość św. Wincentego Pallottiego 
– Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W naszej parafii jest to dzień dziękczynienia 
za wszystkie pallotyńskie misje. Słowo Boże będzie głosił do nas misjonarz. Po wszystkich Mszach 
świętych będą zbierane ofiary do puszek na potrzeby misji pallotyńskich.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Mariusza Wierzby SAC
z okazji jego imienin.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

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

9. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza do wzięcia udziału w nocnym 
czuwaniu na Jasnej Górze. Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła 1 lutego ok. godz. 1600,
powrót - 2 lutego rano. Szczegółowe informacje podane są w gablotach parafialnych.

10. 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 piątku 
włącznie. Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy w poniedziałek, 20 stycznia, po południu.

11. W środę, 22 stycznia, od godz. 900 do 1100 przed naszym kościołem zostanie przeprowadzona zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jest to zbiórka w ramach akcji: „Pomoc Kościołowi 
w potrzebie”.

12. Zachęcamy do nabywania w naszym sklepiku kalendarzy Caritas Radomskiej na ten rok. Są także 
kalendarze Wydawnictwa św. Pawła.

Piątek, 17 stycznia, od godz. 1430

ul. Świętokrzyska 15, 17 i 21

Sobota, 18 stycznia, od godz. 900

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

Poniedziałek, 20 stycznia, od godz. 1430

zgłoszenia indywidualne
/wizytę kapłana zgłaszamy w kancelarii 

do piątku, 17 stycznia/                     

Poniedziałek, 20 stycznia, od godz. 14Poniedziałek, 20 stycznia, od godz. 14

/wizytę kapłana zgłaszamy w kancelarii 

KO L Ę DA
Poniedziałek, 13 stycznia, od godz. 1430

ul. Sandomierska 15, 17 i 22

Wtorek, 14 stycznia, od godz. 1430

ul. Sandomierska 24, 26, 28 i 30

Środa, 15 stycznia, od godz. 1430

ul. Sandomierska 9 i 16

Czwartek, 16 stycznia, od godz. 1430

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


