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„Słowa Jana „oto Baranek Boży” spowodowały to, że dwaj uczniowie 
poszli za Jezusem. „Czego szukacie?” Nie ma odpowiedzi. „Gdzie 
mieszkasz?” „Chodźcie, zobaczycie”. Bardzo ciekawy dialog, który 
prowadzi do utwierdzenia uczniów w tym, co było do tej pory dla 
nich jeszcze niezbyt jasne. Jezus przestał być dla nich anonimowym 
przechodniem. Staje się kimś, kto ma określoną tożsamość. „Zobaczyli, 
gdzie mieszkał. I w tym dniu pozostali u Niego”. To pozostanie wypełnione
było zapewne rozmowami, a na słuchaczy spływała łaska powołania. 
Jeden z nich, Andrzej, przepełniony wielkim szczęściem, dzieli się 
ze swoim bratem. „Znaleźliśmy Mesjasza”. Czy znam Go dobrze? 
Jeżeli tak, to czy dzielę się tym z innymi? Panie, obdarz mnie odwagą 
głoszenia innym, że znalazłem Mesjasza.

E WA N G E L I A :  J  1 ,  3 5 - 4 2

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa.” 

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest ponad czasem i przestrzenią”.

I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A
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„Wszelkie autentyczne doświadczenie prawdy i piękna 
dąży samo z siebie do swej ekspansji, 

a każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie 
zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. /J 20, 21/

Na początku trochę statystyki – ilu mieszkańców 
liczy ludność Irlandii? Krótka odpowiedź: ok. 4,5 mln. 
Wyobraźmy sobie teraz, że te 4,5 mln zbiera się 
w jednym miejscu… Niemożliwe? Ależ tak! Stolica
Filipin 1995, Azja i reszta świata, młodzież i św. Jan 
Paweł II. A wszystko w klimacie posłania udzielonego
uczniom przez Chrystusa. Chyba niezły musiał być 
„raban” na wyspach, kiedy odbywały się tam Światowe
Dni Młodzieży!

Jak określić Spotkanie w Manili? Egzotyka miejsca 
(patrząc oczywiście z naszego, europejskiego punktu
widzenia), charakterystyczne logo przedstawiające
łódź (która jest dla wielu mieszkańców Indonezji tym, 
czym dla nas samochód), a przede wszystkim hasło: 
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” – wszystkie 
elementy wskazują, że ten ŚDM można rozumieć jako 
Spotkanie Misyjne. Fenomenem stała sięilość uczest-
ników, którzy obecni byli tak licznie, że nawet dzisiaj 
Manila 1995 nazywana jest największym zgromadzeniem 
na świecie.

Ciekawe… Tereny, mimo dość dużej liczby katolików, 
wciąż bardzo czekające na głosicieli Ewangelii, 
spragnione Dobrej Nowiny, otwarte na przybywających
kapłanów, a jednak właśnie tam padły słowa: 

„Posyłam was”. Może to znak? Może ludzie z „krajów 
misyjnych” mają być wzorem w przeżywaniu wiary? 

Patrząc na historię, niekiedy wydaje się, że nasza 
kultura i jednocześnie sposób życia Europejczyków 
jest przesiąknięty religijnością. Wiemy dobrze, że 
w dzisiejszych czasach taki pogląd nie zawsze zgadza 
się z rzeczywistością. Spójrzmy więc na „nasz kawałek 
układanki”. Jak wygląda życie wiarą w radomskiej 
parafii św. Józefa w 2015 roku? Jak wygląda moje 
osobiste życie wiarą? Na ile obecny jest we mnie 
„pierwotny” entuzjazm, radość z bliskości Boga, 
wdzięczność za sakramenty, wyrażająca się zwłaszcza 
w częstym korzystaniu z nich? Czy faktycznie szukam 
odpowiedzi na pytania o sens tego, co mnie spotyka,
 w Piśmie Świętym i modlitwie? Czy Chrystus ma jeszcze
coś do powiedzenia w życiowych decyzjach, które 
podejmuję? A może… moje własne serce stało się 
„krajem misyjnym”, który nie zna Boga? 

Panie, Ty posłałeś uczniów na głoszenie Ewangelii… 
Widzisz, jak potrzebuję nawrócenia. Widzisz, jak potrze-
bują go ci, których kocham. Spraw, abym spotkał na 
swojej drodze ludzi o gorących sercach. Niech dzięki 
nim na nowo rozpali się we mnie miłość do Ciebie. 
Przemień moje serce i umocnij, abym ja także stał się 
człowiekiem, który przekazuje Płomień.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
MANILA / 1995

ms

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Możemy być pewni, 

że Bóg jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie!”

KATECHEZA XLIV
PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ, DZIĘKCZYNIENIE, 
MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Komunia święta jest zwieńczeniem Mszy świętej. 
Wszyscy pamiętamy nasze przygotowanie do I Komunii
świętej i towarzyszące temu osobiste przeżycie oraz 
udział całej rodziny, a szczególnie naszych rodziców. 
Poprzez przyjęcie Komunii świętej nasz udział we 
Mszy świętej staje się pełny. „Kto spożywa Moje Ciało 
i pije Moją Krew ma życie”. Przyjęcie Komunii świętej 
jest zjednoczeniem z Chrystusem Synem Bożym. 

Jest wyrazem naszej wiary w Bożą obecność oraz 
najwyższą formą czci wobec Najświętszego Sakramentu. 
Stąd musimy być wolni od wszelkiego grzechu 
śmiertelnego i otwarci na Miłość Bożą. Jednocześnie 
powinno nam towarzyszyć przeświadczenie, że przyjęcie
Komunii świętej zobowiązuje nas do dawania świadectwa
obecności Chrystusa w naszym życiu i działaniu. 

Ciąg dalszy na 3 stronie
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TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

Alfabet rodzica:
Egzekwuj wobec dziecka prawa i obowiązki.
Formułuj dziecku wymagania precyzyjnie.
Gospodaruj efektywnie czasem dziecka.

Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy dziecka.

„Panie Boże, 
dziękuję Ci za chleb”.

MODLITWA
 DZIECKA

PRZYJDŹ ZIMO ŚNIEŻYSTA, 
TAKA PIĘKNA, BIAŁA,
TAK PRZEDZIWNIE 
CZYSTA...

Jest ranek styczniowy
Wstaje oto dzień mroźny, dzień nowy
Można rzec, to dopiero brzask...
No tak. Bo oto roztopione, pomarańczowe złoto
budzącego się, rumianego słońca
rozpaliło czyste szyby
naszych ludzkich domów.
Zda się, jakby płonęły te szyby 
w tym styczniowym blasku
Jest tak nierealnie, jakby „na niby”.
Jak pięknie! Oszronione, kosmate gałązki
tulą zmarznięte łapki
do tego nierealnego, niebiańskiego blasku
Jakąż cudowną, misterną koronkę
rysują na tle bladobłękitnego nieba
Tak wygląda styczniowe piękno
budzącego się brzasku.
Słów brak...
Lecz czy wiele mówić trzeba?
W obliczu piękna
milczenie jest cenniejsze niż mowa
Po cóż więc zbędne słowa?
Błękitno-biały puch skrzypi pod nogami
i skrzy się, srebrzy, bieli,
a skrzy się milionami brylantów tęczowych...
Powoli wstaje, przeciąga się, uśmiecha
przepiękny dzień styczniowy;
Jest tak niezwykle, cudownie,
że aż zachwyt dławi krtań...
To prawdziwa zima. Prawda, jaka urocza?
Spójrz uważnie, z sympatią nań!
Znajdziesz w niej tak wiele cudów Bożych
A wtedy twoje serce
na piękno świata
szeroko, szeroko się otworzy...
Przyjmij to jako cenny dar od Ukochanego Boga.
Poczujesz się szczęśliwy...

Katarzyna Wilczyńska

KATECHEZA XLIV... 
(dalszy ciąg)

Przyjmowanie Komunii świętej winno być w pozycji 
stojącej lub klęczącej. Często okoliczności zewnętrzne
celebrowanej Mszy świętej lub stan zdrowia, mają 
decydujący wpływ na naszą postawę ciała przy przyjęciu
Komunii świętej. Każdy z nas przyjmując Ciało Chrystusa
staje się niejako „żywym tabernakulum”. Sposób
przyjmowania Komunii świętej nie może być powodem
do rodzenia się antagonizmów, a nawet zgorszenia 
pobożnych wiernych. Niemniej jednak przy pozycji
stojącej należy wykonać gest szacunku wobec 
Chrystusa Eucharystycznego poprzez przyklęknięcie 
przed przyjęciem Ciała Chrystusa. Do Komunii świętej 
możemy przystępować dwukrotnie w ciągu dnia
pod warunkiem, że drugi raz przyjęcie Komunii świętej 
ma miejsce podczas Mszy świętej, na której jesteśmy 
od samego początku. Słowo „Amen”, które wypowiadają
wierni jako odpowiedź na „Ciało Chrystusa” oznacza 
wiarę w realną i rzeczywistą obecność Chrystusa 
w Chlebie, który poprzez konsekrację staje się
Ciałem Jezusa.

Po przyjęciu Komunii świętej zalecane jest dziękczynienie
osobiste, jak też wspólnotowe. Cisza jest sposobnością
do wyrażenia Bogu wdzięczności za dar Chleba z nieba,
który daje życie, za dar zjednoczenia z Tym, który 
oddał życie na krzyżu z miłości do człowieka. Owa 
wdzięczność może również wyrażać się poprzez piękno
śpiewu pieśni o tematyce dziękczynnej oraz psalmów 
i hymnów wielbiących Boga.

Po udzieleniu Komunii świętej wszystkim, którzy 
pragnęli w pełni uczestniczyć w bezkrwawej Ofierze 
naszego Pana oraz po dziękczynieniu, następuje 
modlitwa własna kapłana. Modlitwa ta w sposób zwięzły 
wyraża podziękowanie Panu Bogu za wszelkie łaski 
otrzymane podczas Mszy świętej, a zarazem jest prośbą, 
by otrzymane łaski zaowocowały w naszym życiu 
odwagą świadczenia o Bogu. Nie jest to modlitwa 
samego kapłana, gdyż wierni na jej treść odpowiadają
słowem „Amen”, co oznacza przyjęcie jej jako modlitwy
własnej.

za: www.diecezja.radom.pl
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18 stycznia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 3, 3b-10. 19 
PSALM 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10
1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
EWANGELIA: J 1, 35-42

19 stycznia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 5, 1-10
PSALM 110, 1-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

20 stycznia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Sebastiana, Fabiana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 6, 10-20
PSALM 111, 1-2. 4-5. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

21 stycznia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 1-3. 15-17
PSALM 110, 1-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 3, 1-69

22 stycznia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 25 – 8, 6
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

23 stycznia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 8, 6-13
PSALM 85, 8 i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mk 3,13-19

24 stycznia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Rafała,  Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 9, 1-3. 11-14
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 3, 20-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj odbędzie się spotkanie opłatkowe Wspólnot dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa z diecezji radomskiej. Program 
przedstawia się następująco: 

* godz. 1600 – zawiązanie wspólnoty /kawiarenka parafialna/ 
* godz. 1630 – film o Rozalii Celakównie
* godz. 1800 – Msza święta w kościele
* godz. 1900 – opłatek 

2. Dzisiaj nie będzie Mszy świętej o godz. 1530 dla młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
i ich rodziców.

3. Jutro zakończenie kolędy. We wtorek od godz. 1500 udamy się z wizytą 
duszpasterską do tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli 
nas przyjąć w wyznaczonym terminie.

4. W czwartek, 22 stycznia, przypada Uroczystość św. Wincentego Pallottiego. 
Msze święte, jak w dzień powszedni. Uroczysta Msza święta – o godz. 1800.

5. W przyszłą niedzielę, 25 stycznia, przypada zewnętrzna Uroczystość 
św. Wincentego Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego. Chcemy wspólnie dziękować dobremu Bogu 
za dar osoby św. Wincentego i za jego duchowych synów i córki. W naszej
parafii jest to dzień dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. 
Na godz. 1800 zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów i sióstr 
zakonnych pochodzących z naszej parafii. Po Mszy świętej 
wspólnotowe spotkanie na plebanii.

6. 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 o godz. 1400; 
powrót 2 lutego, w godzinach porannych. Koszt wyjazdu 40 zł. 
Zapisy są przyjmowane pod numerami telefonów podanymi 
na tablicach ogłoszeń.

 godz. 630, 800, 915, 1030 (dla młodzieży),  1145 (dla dzieci), 1300 i 1800.godz. godz. 

Nowy porządek Mszy świętych niedzielnych 
w naszej parafii:

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

Poniedziałek, 19 stycznia, od godz. 1500

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


