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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Nr: 984
19/01/2014

19 stycznia 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Henryk, Mariusz, Marta
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 3. 5-6
PSALM 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
1 Kor 1, 1-3
EWANGELIA: J 1, 29-34

20 stycznia 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Sebastian, Fabian
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 15, 16-23
PSALM 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

21 stycznia 2014r. – WTOREK
Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
LITURGIA SŁOWA: 
1 Sm 16, 1-13
PSALM 89, 20. 21-22.27-28
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

22 stycznia 2014r. – ŚRODA
Św. Wincentego Pallottiego
Imieniny: Wincenty, Wiktor
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51
PSALM: 144, 1bc i 2ab. 9-10
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

23 stycznia 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Ildefons, Rajmund, Maria
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 18, 6-9; 19,1-7
PSALM 56, 2-3. 9-10. 12-13
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

24 stycznia 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Rafał, Felicja, Tymoteusz
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 24, 3-21
PSALM 57, 2.3-4.6 i 11
EWANGELIA: Mk 3,13-19

25 stycznia 2014r. – SOBOTA
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Imieniny: Tatiana, Miłosz, Paweł
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 22, 3-16
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

 

„Posyłam was jak owce między wilki.”
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

UROCZ YSTOŚĆ 
ŚW. W INCEN T EG O 

PA LLOT T IEG O

EWA NGELI A: 
Ł k 10,  1- 9    i    J  1,  29 -34

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

Jan był tym, który miał wskazać narodowi wybranemu Mesjasza. Taka była 
wola Boża, którą odczytał i wypełnił. „Gdy Jan zobaczył Jezusa, oświadczył: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata””. Oto Mesjasz! Co oznacza 
określenie Baranek Boży? W Starym Testamencie na ofiarę Bogu składano 
baranka. Starotestamentowy baranek nie gładził grzechów świata. Tego 
dokonał Jezus, Baranek Boży, złożony na ofiarę na krzyżu. Zapowiada to 
prorok Izajasz (Iz 53, 7), a Jan poświadcza: „On jest Synem Bożym, Barankiem 
Bożym”, który odkupi Izraela. Po tych słowach przedstawiających Jezusa, 
poszli za Nim uczniowie. Także i my powinniśmy wskazywać innym Chrystusa. 
Wskazywać Go mamy własnym życiem. Jezu! Daj, aby moje słowa i czyny 
wskazywały innym na Ciebie.

„Głębsze poznanie Boga, domaga się większej wiary.”

Adam Żak

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi
ks. Mariusz Wierzba SAC.
Życzymy, by Duch Święty 

napełniał Księdza mądrością i miłością
w kroczeniu drogą apostolskiej służby. 

Życzymy, by znajdowały swoje spełnienie
najgłębsze pragnienia kapłańskiego serca...

Ż Y C Z E N I A
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Miłość łaskawa jest…

„Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz, 
tam ja zamieszkam…” - piękne słowa, nieprawdaż? 
Czyżby było to wyznanie miłosne, składane przez 
rozkochaną w sobie parę? A może deklaracja wiernego 
służącego, gotowego oddać życie za swojego pana?

Nic z tego. Te słowa wypowiedziała… synowa wobec 
własnej teściowej - Rut wobec Noemi. Nieprawdo-
podobne? Ależ tak! Tyle znamy dowcipów na temat 
teściowych i niestety tyle… prawdziwych historii, 
że podobna obietnica wydawać się może wręcz 
niemożliwą do wypowiedzenia, a tym bardziej do 
zrealizowania. Żarty żartami (choć czasem przecież 
trzeba się uśmiechnąć), ale warto chyba jednak 
zapytać: „Halo, Panie Boże, o co chodzi?” Dlaczego 
Pismo Święte ukazuje nam historię Noemi, jej synowej 

i Booza - późniejszego męża Rut? Czego ON pragnie 
nas nauczyć, co przekazać?

Gdyby Rut odeszła do swego kraju, nie zważając na 
rodzinne powiązania, na obowiązek opieki wobec 
matki swego pierwszego (zmarłego) męża, nie 
poznałaby kogoś, kto uczynił ją szczęśliwą. Nie 
spotkałaby Booza.

Człowiek jest darem Boga (nawet teściowa ;-) ). Jeśli 
zapomnimy o wielkoduszności wobec innych, zamy-
kając się tylko we własnej skorupie albo przysłowio-
wych „czterech ścianach”, nie dziwmy się, że powoli 
nasze twarze staną się maskami, a serca - twardymi 
kamieniami. Trzeba pamiętać, że prawdziwa miłość 
jest wspaniałomyślna, dobra, łaskawa… Prawdziwa 
miłość ma uśmiech empatii.

WSPÓŁODCZUWANIE

ms

DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNE JASEŁKA
W niedzielę, 5 stycznia 2014 roku, o godz. 1700, 
w naszym kościele odbyły się Jasełka przygotowane 
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 i wzbo-
gacone pięknym śpiewem Scholki dziecięcej. Na 
przedstawienie przybyło mnóstwo ludzi, głównie 
rodziców z dziećmi, ale także osoby starsze.                                          

Jasełka składały się z trzech aktów. W pierwszym 
miała miejsce rozmowa aniołów w niebie, którzy 
chcieli powstrzymać Pana Jezusa przed przyjściem 
na ziemię. Przeciwstawił się im św. Michał Archanioł. 
Wezwał gwiazdy i Gwiazdę Betlejemską, aby w noc 
Bożego Narodzenia jasno świeciły na niebie. 

Drugi akt to spotkanie pasterzy z aniołami, a akt 
trzeci przedstawiał Maryję, Józefa i małe Dzieciątko 
Jezus, do których przybyli pasterze oraz Trzej Królowie. 
Wszyscy złożyli małemu Jezusowi dary.

Aktorzy występujący w Jasełkach mieli na sobie 
wspaniałe stroje, a w tle można było podziwiać 
piękną dekorację – najpierw postacie aniołów, 
a następnie szopkę betlejemską. 

W trakcie Jasełek można było usłyszeć piękny podkład 
muzyczny, przygotowany przez siostrę Samuelę. 
Oprócz tego Scholka dziecięca śpiewała piękne 
polskie kolędy, które wprowadziły nas w świąteczny 
nastrój. 

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował 
aktorom i Scholce za piękny występ oraz wiernym 
za liczne przybycie do kościoła.

To było wspaniałe popołudnie i mamy nadzieję, że 
podobne jasełka będą w naszej parafii jeszcze nie raz.

Ola i  Ala Faryna

Ż Y C Z E N I A
Redaktorce naszej Gazetki, 

Agnieszce Kołodziejskiej
z okazji imienin życzymy

pokoju serca, pięknej miłości,
szczerego uśmiechu.

Niech Twoje serce zawsze bije 
w rytm Serca Jezusa! 

„Panie Boże, 

proszę, 

byś mówił do mnie.”

MODLITWA 
DZIECKA

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko, rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała.”
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Diabeł nie jest wszechmocny. Pamiętajmy, że jest tylko 
stworzeniem. Lucyfer od św. Michała Archanioła różni 
się tym, czym zdeprawowany człowiek różni się od 
świętego. 

Przez to, że należymy do Boga, mamy ogromną 
opiekę wypływającą z łaski chrztu świętego. Gabriel 
Amotrh, watykański egzorcysta, twierdzi, że w 
środowisku chrześcijan opętania zdarzają się zde-
cydowanie rzadziej niż wśród ludzi oddalonych od 
Boga. 

Ktoś porównał szatana do psa szczekającego na 
łańcuchu. Jest groźny i trzeba się go bać. Jednak, jeśli 
nie podejdę zbyt blisko, ten pies nie jest w stanie 

wyrządzić mi krzywdy. Gdy zmniejszę odległość na 
długość łańcucha, wtedy może mnie ugryźć. Podobnie 
jest z szatanem. Jeżeli człowiek wierzący nie próbuje 
z diabłem się „zaprzyjaźnić”, ten nie może mu szkodzić. 
Lecz jeśli zaprosi go do siebie, wtedy może być 
nieszczęście. 

Jak wobec tego ustrzec się przed przemocą złego 
ducha? Dla nas, chrześcijan, odpowiedź jest prosta: 
żyć wiarą, w przyjaźni z Jezusem Chrystusem, systema-
tycznie korzystać z sakramentów świętych – pokuty 
i Eucharystii, starać się być zawsze w stanie łaski 
uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego i pamiętać 
o wspaniałym zawołaniu św. Michała Archanioła: 
„Któż jak Bóg!”

NIE DAJ SIĘ SZATANOWI /8/

ks. Tomasz

Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską,
a z różnych powodów nie mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie, 

prosimy o zgłoszenie osobiste dziś w zakrystii /lub telefonicznie/. 

Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy jutro – w poniedziałek, 20 stycznia, 
zasadniczo po południu.

JUTRO OSTATNI DZIEŃ KOLĘDY

WSZYSTKIE MYŚLI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
Na kolędzie dosyć często słychać, że nasza parafia 
jest „inna”. Ponoć „lepsza”, „bardziej przyjazna”, 
„czuć w niej dobrego ducha”, „jest ludzkie podejście”.

Miło i miło. 

Ale, ale! Być Parafianinem pallotyńskiej parafii, 
a mówiąc precyzyjnie – być parafianinem 
prowadzonej przez księży pallotynów parafii 
– jest zobowiązujące.

Do czego?

Otóż do tego, by poczuć się szczególnie odpowie-
dzialnym za Kościół. By wiedzieć, że jest się... 
apostołem!

Przez kilkadziesiąt miesięcy drukowaliśmy w naszej 
Gazetce „Myśli św. Wincentego Pallottiego.” Która 
z tych myśli stała się Twoją, Drogi Parafianinie?

Może chciałbyś o którejś z „Myśli” coś powiedzieć, 
napisać, poczynić refleksję? Czekamy na choćby 
najkrótsze teksty.

Św. Wincenty ma przecudowny pomysł na Kościół 
żywy, piękny, radosny, bez krzty skostnienia.

Istotą jego pomysłu jest to, że trzeba... naprawdę 
chcieć. Chcieć się modlić, chcieć się troszczyć, chcieć 
poczuć się odpowiedzialnym...

Pallotyni nawet nie mają ślubów zakonnych – 
św. Pallotti tak bardzo chciał, żeby nic nie wiązało 
dodatkowo jego duchowych synów z Bogiem 
i Kościołem, jak tylko czysta, szczera i piękna miłość.

Św. Pallotti stawia na ogromną dojrzałość. 
Św. Pallotti pragnie, byś TY zapragnął, byś TY 
w głębokiej modlitwie rozeznawał swoje pragnienia. 

Tylko wtedy możesz jednoczyć ludzi. Możesz 
zapalać ich miłość i odpowiedzialność.  I wtedy 
najpiękniejsze dzieło życia św. Wincentego 
Pallottiego – Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego 
– będzie widoczne, namacalne, dające smak bycia 
pallotynem, Parafianinem „u pallotynów”.

Bo św. Wincenty Pallotti przez całe życie myślał tylko 
o jednym – by nieskończenie kochać Boga i by każdy 
człowiek na ziemi pokochał Boga i został zbawiony.

A czy my o tym myślimy choć czasem? 
Tak po prostu – czysto, szczerze i pięknie?

Redakcja
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy zewnętrzną Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia 

Apostolstwa Katolickiego. W naszej parafii jest to dzień dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. 
Słowo Boże głosił do nas misjonarz - ks. Beniamin. Po wszystkich Mszach świętych zbieramy ofiary do 
puszek na potrzeby misji pallotyńskich.

2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Mariusza Wierzby SAC z okazji 
jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

3. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

4. Dzisiaj, na godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo.

5. Dzisiaj na godz. 1800 zapraszamy na Mszę świętą rodziców kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych 
pochodzących z naszej parafii. Po Mszy świętej - wspólnotowe spotkanie na plebanii.

6. Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a z różnych powodów nie mogli 
tego uczynić w wyznaczonym terminie, prosimy o zgłoszenie osobiste dziś w zakrystii /bądź telefonicznie/. 
Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy jutro, zasadniczo po południu.

7. W środę, 22 stycznia, przypada Uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Msze święte będą odprawiane 
jak w dzień powszedni. Uroczysta Msza święta zostanie odprawiona o godz. 1800. Przypominamy, że 
tego dnia, 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”.

8. 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. 1530, 
powrót - 2 lutego rano. Koszt wyjazdu 35 zł. Zapisy są przyjmowane pod numerami telefonów podanymi 
w gablotach parafialnych.

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

Co nas wzrusza, porusza i sprawia, że zaczynamy 
myśleć na nowo, inaczej, głębiej i mądrzej? Naprawdę 
nie mam pojęcia. 

Myślę, że gdy doświadczymy czyjejś wielkiej troski, 
czy kiedy ktoś nam pomoże w trudnej sytuacji... 
Wtedy jesteśmy poruszeni i zobowiązani.

Wielu z nas żyje tym, o czym bębnią media. Podziwiam 
wytrwałość i psychiczną odporność ludzi oglądających 
codziennie od dziesiątek lat programy informacyjne.

Bycie człowiekiem wierzącym sprawia, że codziennie 
od rana jesteś poruszony. Tym, że wstał nowy dzień; 
tym, że się obudziłeś (to naprawdę nie jest takie 

oczywiste); tym, że jest ciepła woda i KTOŚ nad tym 
wszystkim czuwa i to nam daje. Tak poruszone serce 
samo rwie się do modlitwy, do dziękczynienia. 

O dwunastej każdego dnia bije dzwon w naszym 
kościele. Ma nam przypomnieć o tym, że Bóg tak 
nad nami czuwa, że „wślizgnął się” pośród nas. Stał się 
Człowiekiem, który też sypiał, też rano wstawał, też 
na pewno lubił ciepłą wodę...

Tylko, czy to jeszcze dla nas poruszające? Co się musi 
stać, byś sam z siebie sięgnął po Ewangelię i sam 
z siebie zobaczył, jak Bóg rano wstaje, jak cieszy się 
życiem... 

PORANEK BOGA

xp

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Stowarzyszenie będzie się rozwijać, a Bóg będzie mu błogosławił. 

Przekonacie się. Mówię to nie dlatego, że ufam, ale dlatego, że jestem pewien.”


