
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny
2 lutego 2014r. - NIEDZIELA
Ofiarowanie Pańskie - święto
Imieniny: Marii, Miłosławy
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4
PSALM 24, 7-8.9-10
Hbr 2, 14-18
EWANGELIA: Łk 2, 22-40

3 lutego 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Błażeja, Oskara, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a
PSALM 3, 2-7
EWANGELIA: Mk 5, 1-20

4 lutego 2014r. – WTOREK
Imieniny: Joanny, Mariusza, 

Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.31 – 19,3
PSALM 86, 1-6
EWANGELIA: Mk 5, 21-43

5 lutego 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Agaty, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 24,2.9-17
PSALM: 32, 1-2.5.6.7
EWANGELIA: Mk 6, 1-6

6 lutego 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Doroty
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 2, 1-4.10-12
PSALM 1 Krn 29,10-11ab.11cd-12
EWANGELIA: Mk 6, 7-13

7 lutego 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Eugenii, Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
Syr 47, 2-11
PSALM 18, 31.47 i 50.51
EWANGELIA: Mk 6, 14-29

8 lutego 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Lucjusz, Sebastian
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 3, 4-13
PSALM 119, 9-14
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

 

„On został dany, aby w Izraelu wielu upadło 
i wielu powstało, i aby był znakiem, 

któremu będą się sprzeciwiać.”

ŚW IĘTO 
OF I A ROWA N I A 

PA ŃSK IEG O

EWA NGELI A:  Ł k 2,  22 -  40 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

Proroctwo Symeona. Oczami wiary Symeon i Anna w maleńkim Dzieciątku 
rozpoznawali oczekiwanego od wieków Mesjasza. Napełniony Duchem 
Świętym Symeon wygłasza proroctwo: „Światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela”. Światło palących się dziś gromnic jest znakiem 
Chrystusa, narodzonego w Betlejem, ofiarowanego w świątyni, „któremu 
będą się sprzeciwiać”. Sprzeciwiali Mu się współcześni, sprzeciwiają się żyjący 
obecnie. „On jednak został dany, aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało”. 
Ten podział na tych co się sprzeciwiają i na tych, którzy „powstają”, zachował 
się do dziś. W której grupie ja jestem? Sprzeciwiam się znakowi, chcę Go 
zgasić, czy dbam, aby świecił jasnym płomieniem? Znaku tego zniszczyć 
się nie da. Nie zgasiła Światłości śmierć krzyżowa, nie stłumił Go kamień 
grobowy. Proroctwo Symeona potwierdziło się do końca: znak sprzeciwu 
– znak światła. „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. 

„Wiara przewyższa rozum.”

Adam Żak

Nr: 986
2/02/2014

BŁ. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Starość użycza mądrości... Mądrość daje dystans, ale nie 
dystans wyrażający się stronieniem od świata. Mądrość 
taka pozwala człowiekowi stać ponad rzeczami, ale bez 
gardzenia nimi. Pozwala mówić nam wraz z Bogiem „tak”, 
również wobec naszych ograniczeń, również wobec naszej 
przeszłości - z wieloma jej rozczarowaniami, zaniedbaniami 
i grzechami... Mądrość ta użycza mocy, z której rodzi się 
dobroć, cierpliwość, zrozumienie i owa wspaniała ozdoba 

sędziwego wieku - humor.”
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Są okoliczności, które bardziej skłaniają do refleksji na 
pewne tematy. Dzień 2 lutego od kilkunastu lat każe 
zatrzymać się nam nad tajemnicą powołania do życia 
zakonnego. To zachęta dla wszystkich, ale z pewnością 
dla osób powołanych do tego typu życia - bardziej.

Czytam świętą Ewangelię i jakże żywo w tych dniach 
przemawiają słowa i obrazy.
Jezus przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego zobaczył 
dwóch braci. (…) Powiedział do nich „Pójdźcie za Mną, 
a sprawię, że będziecie łowić ludzi”. Oni natychmiast 
zostawili sieci i poszli za Nim” (por. Mt 4, 18-20).

Czym jest powołanie? Skąd pochodzi moc słowa, które 
porywa tak, że człowiek gotów jest opuścić wszystko? 
Czy każdy jest w stanie to zrozumieć?

Z pewnością zrozumie ten, który usłyszy, poczuje 
w sercu i na nie pozytywnie odpowie. „Nie wszyscy to 
pojmują, lecz jedynie ci, którym to jest dane” 
(por. Mt 19, 11).

Jezus powoływał tych, „których sam chciał, a oni przyszli 
do Niego” (por. Mk 3, 13).
Jego słowo trafia w serce. Jego słowo jest żywe. Jest 
zaproszeniem porywającym. I choć osoba, do której 
skierowane jest zaproszenie ma mnóstwo wątpliwości: 
Dlaczego ja? Czy to możliwe, bym miał to być ja? 
Przecież są lepsi, świętsi, pobożniejsi? – to „słowo, 

które wychodzi z ust Boga, nie wraca bezowocne, zanim 
wpierw nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” 
(por. Iz 55, 11).

Dziwili się współcześni Jezusowi, gdy zaproszenie 
„pójścia za Nim” skierował do celnika Lewiego i jakże 
mocne jest jego świadectwo nawrócenia i odpowiedzi 
na powołanie Jezusa. „Zostawił wszystko, wstał i poszedł 
na Nim” (por Łk 5, 27). A nie potrafił zostawić wszystkiego 
bogaty młodzieniec, który przecież zachowywał 
przykazania i… „odszedł zasmucony” (por. Mt 9, 22).

Jezus wciąż powołuje. Wciąż potrzebuje wielu otwartych, 
wielkodusznych serc zdolnych poświęcić się dla 
Królestwa Bożego. Potrzebuje młodych ludzi, którzy 
odpowiedzą na Jego zaproszenie „pójdź na Mną”.  

„Młodym życzę, by pośród wielu propozycji powierz-
chownych i nietrwałych, potrafili rozwijać pragnienie 
prawdziwych wartości i celów oraz dokonywać 
radykalnych wyborów na rzecz służby bliźnim śladami 
Jezusa. Drodzy młodzi, nie lękajcie się pójść za Nim 
i podążać wymagającymi, odważnymi drogami miłości 
oraz ofiarnego zaangażowania! Wtedy będziecie 
szczęśliwi, że służycie, będziecie świadkami tej radości, 
której świat dać nie może, będziecie żywym płomie-
niem miłości nieskończonej i wiecznej, nauczycie cię 
„dawać uzasadnienie tej nadziei, która w was jest!” 
(1 P 3, 15) (z orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI 
na Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej).

JEZUS POWOŁYWAŁ TYCH, 
KTÓRYCH SAM CHCIAŁ… 

oprac. 
s. Anna Samuela CR

Pomocą w rozeznaniu powołania do życia zakonnego 
lub po prostu powołania do autentycznego życia 

chrześcijańskiego mogą być dni skupienia 
lub rekolekcje organizowane przez różne zgromadzenia. 

Oto propozycja sióstr zmartwychwstanek:

Dni skupienia u sióstr zmartwychwstanek 
dla dziewcząt gimnazjum i szkół średnich:

w Częstochowie
15 lutego, 5 kwietnia, 14 czerwca

w Krakowie
15 marca, 17 maja, 14 czerwca

Z A P R O S Z E N I E Informacje:
s. Alma Woźniak CR, tel. 727 634 291 
oraz 34 355 12 64, almacr@interia.pl

s. Dominika Bańcerek CR – tel.797 385 516 
oraz 34 324 15 69, s.dominikacr@o2.pl

Zapraszamy także do naszego domu 
w Radomiu, ul. Brzozowa 8 

termin do ustalenia

Informacje:
s. Anna Samuela CR, 

tel. 536 594 973, s.annasamuela@op.pl

Papież był bardzo niezadowolony z tego, 
że obwozi się go w szklanej klatce. Pomysłu tego 
broniła pewna Polka, mając możliwość rozmowy 
z Janem Pawłem II w Krakowie. 

- Ta klatka zmniejsza jednak ryzyko - tłumaczyła - Nic
 nie poradzimy, że się lękamy o Waszą Świątobliwość...

- Ja też - uśmiechnął się Papież - niepokoję się o swoją 
świątobliwość. 

PAPIEŻ HUMORU BŁ. JAN PAWEŁ II I ŚWIĄTOBLIWOŚĆ

opr.
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N U M E R   K R S  
C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K I E J : 

0 0 0 0 3 0 9 4 9 9
C e l  s z c z e g ó ł o w y :  C A R I TA S  PA L L O T Y Ń S K A

Zachęcamy wszystkich, by przekazać 1% podatku na 
dzieła – Świetlicę Caritas Pallotyńską lub Hospicjum 
Królowej Apostołów – działające przy naszej parafii. 
Wszyscy płacimy podatki i tak często narzekamy, że 
nasze ciężko zapracowane pieniądze są źle wykorzy-
stywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty) jest 
w naszych rękach! I gdyby np. Czytelnicy naszej 
Gazetki (a jest ich co najmniej 1000) przekazali ten 1% 
na dobry cel – uzbiera się suma, która bardzo konkretnie 
pomoże ludziom, którzy są w potrzebie: dzieciom 
z naszej Świetlicy, ubogim lub nieuleczalnie chorym. 

Gorąco zachęcamy, by zwrócić na to uwagę 
i zainteresować się tą sprawą. Jest na to czas do końca 
kwietnia. 

Każdemu, kto zechce przekazać 1% na Świetlicę 
Caritas Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną pomoc 
w wypełnieniu całego PIT’u. Informacja pod numerem 
telefonu: 668 275 605. 

Prosimy tylko, by podjąć trud i zainteresować się 1% 
swojego podatku. Z całego serca dziękujemy!

T W Ó J  1 %  P O M O Ż E  N A  1 0 0 %

ks. Artur

N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 
K R Ó LO W E J  A P O S T O ŁÓ W : 

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

Dwa tygodnie temu napisaliśmy w naszej Gazetce, że:

„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.”

I to prawda. Pallotyni nie są zakonem w pełnym tego 
słowa znaczeniu. 

Zakony w Kościele – ich fachowa prawna nazwa to: 
instytuty życia konsekrowanego – to np. zmartwych-
wstanki, karmelitanki, franciszkanie, jezuici, dominikanie, 
bernardyni. W zakonach składa się śluby zakonne – 
śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Są to tzw. 
śluby – rady ewangeliczne. Czytając Ewangelię widzimy, 
że Jezus żył w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 
W niektórych zakonach są czasem dodatkowe śluby, 
np. jakiejś szczególnej służby.

Siostry zakonne i zakonnicy bardzo bardzo chcą 
naśladować Jezusa. I śluby, które składają, są bardzo 
mocną sprawą – bardzo uroczystym oddaniem siebie 
Bogu.

Szczególnie mocny i ważny jest ślub czystości. 
Złożenie takiego ślubu w zakonie jest przeszkodą do 
przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Św. Wincenty Pallotti nie chciał ślubów dla pallotynów. 
Wiedział, że każdy człowiek popełnia grzechy – i to 

jest już wielką obrazą Boga... Nie chciał zapewne, by 
do tego dochodziła jeszcze frustracja deptania tak 
pięknych i uroczystych ślubów.

Jednak zakładając pallotynów, Pallotti w Watykanie 
nie miał łatwo. Konieczne było przygotowanie jakichś 
więzów, deklaracji, które by scalały i jednoczyły 
wspólnotę księży i braci pallotynów.

Księża pallotyni nie są zakonem, nie są instytutem 
życia konsekrowanego. Według  prawa Kościoła są 
stowarzyszeniem życia apostolskiego, czyli czymś 
do zakonu podobnym.

I we Wspólnocie pallotyńskiej składa się piękne nie 
śluby, ale przyrzeczenia, które także sprawiają, że 
księża i bracia pallotyni są osobami konsekrowanymi. 

Przyrzeczenie czystości składane przez pallotynów 
nie jest przeszkodą do przyjęcia sakramentu 
małżeństwa. Oczywiście jeśli mówimy o bracie 
pallotynie. Ksiądz pallotyn ma przeszkodę święceń 
i związanego z nimi obowiązku celibatu.

Konsekracja, przyrzeczenia pallotyńskie, są bardzo 
piękne. Pallotyni przyrzekają: czystość, ubóstwo, 
posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha 
służby.

Istota w ślubach i przyrzeczeniach jest taka sama 
– całkowite oddanie Bogu i pragnienie, by żyć, jak Jezus. 
Jednak przyrzeczenia wyraźnie akcentują dobrą 
wolę, wolność i czystą chęć. Śluby zakonne 
są mocniejszym zobowiązaniem prawnym.

K’ WOLI ŚCISŁOŚCI
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Msza święta hospicyjna o godz. 1430.

2. Na godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo.

3. Jutro, 3 lutego, przypada I poniedziałek miesiąca. O godz. 1730 wypominki roczne, a po nich, 
o godz. 1800 Msza święta za zmarłych polecanych w wypominkach.

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. 
W I czwartek, 6 lutego, o godz. 1730 Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich 
i zakonnych, o godz. 1800 Msza święta w tej intencji.

 
 W I piątek, 7 lutego, spowiedź dla dorosłych i młodzieży, podczas porannych Mszy świętych i od 

godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą o godz. 1645, spowiedź dla nich - od godz. 1615. 
Do chorych udamy się po Mszach świętych porannych. Również w I piątek, zapraszamy na całodzienną 
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim o godz. 2100. Po Mszy świętej wieczornej, w kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się 
konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”.

Kiedyś jeden historyk powiedział mi, że demokracja, 
to najmniej mądry ustrój, jaki może być.

(Proszę nie rwać Gazetki.)

Argumentował, że w demokracji taką samą władzę 
ma człowiek bardzo zdeprawowany, wielki egoista, 
i człowiek mądry, wykształcony, bardzo troszczący 
się o innych. No i jest kłopot, gdy mądrość, nauka, 
troska i piękno jest zagłuszana przez zło, rozpustę, 
pijaństwo, kłamstwo...

Bardzo potrzebujemy, by ktoś nas prowadził, 

podpowiadał nam, co jest mądre, by mądrze rządził 
i ogarniał wszystkie sprawy naszego życia, a nie tylko 
te, które my uważamy, że trzeba ogarnąć.

To oczywiste, że nasza ludzka natura jest zraniona 
i z ogromną trudnością przychodzi nam myśleć o tym, 
by zatroszczyć się już dziś o sprawy, które będą ważne, 
a nawet tylko zauważalne, dopiero za wiele lat.

Ileż błędów byśmy chętnie naprawili, ale już nie da się...

Jezus jest Panem, Władcą, który ogarnia całość 
naszego życia, istnienia. 
Nigdy nic nie stracisz i nigdy nic nie będziesz musiał 
naprawiać, jeśli dziś zechcesz być z Nim.
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PRECZ Z DEMOKRACJĄ?

Drodzy Czytelnicy, Drodzy Parafianie!

Z całego serca dziękujemy za każdą ofiarę 
wrzucaną do naszej skarbonki „Na Gazetkę”.

Niestety, ze smutkiem informujemy, 
że od dłuższego czasu, 

składane ofiary nie pokrywają 
kosztów wydruku naszej Gazetki.

Ponawiamy naszą prośbę o symboliczną złotówkę,
lub choć o pół złotówki...

BARDZO PROSIMY 
O WSPARCIE

MODLITWA DZIECKA

„Boże, 
wiedz, że Cię kocham. 
Proszę o dobre oceny 

i wiarę w Ciebie.”
Redakcja

TYLKO DLA 
DOROSŁYCH

„Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, 
to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.”


