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Każdy z nas otrzymał zaproszenie od Jezusa, aby iść za Nim. 
Każdemu z nas zaproponował inną drogę, prowadzącą do celu. 
Dla każdego z nas przewodnikiem na tej drodze jest Jezus. 
Apostołowie „natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Jaka jest 
moja reakcja na słowa „pójdź za Mną”? Jak realizuję swoją życiową
drogę? Czy natychmiast „zostawiłem” przywiązanie do grzechu
i spełniam to, co proponuje mi Jezus? Ta moja droga nie jest 
usłana różami. Jest na niej wiele trudnych do pokonania problemów,
ale to droga życia pełna miłości i prowadząca do pełni szczęścia. 
Jezu, wzmocnij moje siły, abym śmiało kroczył za Tobą, 
mym przewodnikiem.

EWA NGELI A:  Ł k 10,  1- 9  i  Mk 1,  14-20

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Pójdźcie za Mną”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH), 

„Ja Jestem Tym, Który Jest”, „Ja Jestem Tym, Który Jestem” lub „Ja Jestem, Który Jestem”, 
Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać”.

ŚW. W INCEN TEG O PA LLOT T IEG O

Nr: 1037
25/01/2015

OJCZE PALLOTTI…
Święty Wincenty Pallotti…

Dziś wspominamy Twoje święte życie…
Dziś cieszymy się z pallotynów, pallotynek i wszystkich, 
którzy są w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego…

Prosimy, Ojcze Pallotti, 
wspomagaj z nieba nas, a szczególnie pasterzy naszej parafii…

Wypraszaj u Jezusa, aby byli święci i bez skazy…
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„Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”
 /J 1, 38-39/.

Kiedy w 1995 roku na Filipinach św. Jan Paweł II 
powiedział: „Jesteście zaproszeni wszyscy za dwa lata 
do Paryża”, aplauz był wielki. Jednak potem, w rzeczy-
wistości francuskiej, trochę inaczej to wyglądało… 
Po raz pierwszy w historii Światowych Dni Młodzieży
istniało przeświadczenie, że na Spotkaniu więcej 
będzie młodych z zagranicy niż samych Francuzów. 
Ogółem spodziewano się co najwyżej 300 tys. osób. 
A jednak… skoro Pan Jezus rozmnożył chleby i ryby, 
dlaczego nie miałby „rozmnożyć” młodych na ŚDM? 
Fakty przekroczyły najśmielsze oczekiwania – na
Mszy świętej ze św. Janem Pawłem II pod Wieżą Eiffla 
zgromadziło się milion uczestników! I… jak tu nie 
wierzyć, że Bóg naprawdę jest i działa? Nie w jakiś 
wyimaginowany sposób, ale przez swoje Słowo, 
sakramenty i przez tych, którzy nie boją się mówić 
o Nim.

Właśnie takie (jak wyżej) elementy wskazywał Ojciec 
Święty jako odpowiedź na pytanie: „Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz?” Apostołowie szukali, głowili się, w 
jakim miejscu zadomowił się Mistrz. Jakże podobni do 

niech jesteśmy! Próbujemy poznać wskazówki i Boże
ślady; zastanawiamy się, jak odnaleźć Go w dzisiejszym
świecie. Jednak… czy na pewno „szukamy sercem”? 
Jezus daje uczniom jasną odpowiedź: „Chodźcie, 
a zobaczycie”. Prowokuje ich do podjęcia konkretnego
działania. Chce, aby nie byli jedynie zwykłymi obserwa-
torami, lecz by sami doświadczyli obecności w Jego 
domu.

My także jesteśmy zaproszeni – podobnie jak Aposto-
łowie. Dlatego warto, a nawet trzeba zrobić sobie 
rachunek sumienia. Św. Jan Paweł II wyraźnie nakreślił,
gdzie mieszka dziś Chrystus. Pomyślmy więc… Jak 
często „gościmy” w domu Jego Słowa, czytając Pismo 
Święte? Jak często otwieramy swoje serce, kiedy wita 
nas Chlebem Życia na Eucharystii? Czy faktycznie zda-
jemy sobie sprawę, że On jest obecny we wspólnocie
Kościoła? Działa nie tylko gdzieś daleko – np. w Watykanie,
ale także u nas – w parafii na Młodzianowie. Mówi 
ustami naszych księży, podaje rękę na znak pokoju 
poprzez osobę stojącą obok na Mszy świętej, prosi 
o pomoc oczami chorego dziecka w rodzinie.

Jeśli wciąż jeszcze zastanawiasz się, gdzie mieszka 
Bóg w dzisiejszym świecie, posłuchaj Jego głosu i… 
Chodź, a na pewno zobaczysz!

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
PARYŻ / 1997

ms

Karolina Kózka urodziła się 
2 sierpnia 1898 roku 
w ubogiej rodzinie we wsi 
Wał-Ruda w diecezji 
tarnowskiej. Była czwartym 
z jedenaściorga dzieci. Jej 
rodzice byli bardzo biedni,
ale niezwykle zaradni, 
pracowici i uczynni. 
Ojciec Karoliny był sierotą. 

Miał na imię Jan, a matka – Maria z domu Borzęcka. 
W Wał-Rudzie zbudowali skromny dom. Byli bardzo 
pobożni. We wsi wzbudzali szacunek. Mówiono o nich, 
że byli „kościółkiem” – nigdy nie odmawiali pomocy.

Do kościoła Kózkowie chodzili do oddalonego o 8 km
Radłowa. Później, wraz z innymi mieszkańcami wioski,
wybudowali kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w 
oddalonej o 2 kilometry Zabawie. Dzisiaj w Zabawie 
jest Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny.

W domu Karoliny rytm wyznaczały: modlitwa i praca. 

Każdy dzień rozpoczynał się od śpiewania Godzinek, 
w południe odmawiano Anioł Pański, wieczorem był 
wspólny pacierz. Kózkowie mieli w domu modlitewniki,
czytali Pismo Święte, prasę religijną, życiorysy świętych.
Byli członkami różnych bractw i stowarzyszeń kościel-
nych. Znajdowali na to czas, choć praca pochłaniała ich 
od świtu do nocy. Karolina najmowała się do pracy, 
żeby pomóc finansowo rodzicom. Była bardzo sumienna 
i drobiazgowa. Pracę wykonywała z wielką starannością,
nie znosiła bylejakości.

Karolina zawsze była posłuszna rodzicom. Chętnie 
pomagała, szczególnie przy wychowywaniu młodszego 
rodzeństwa. Uczyła się bardzo krótko – ukończyła
tylko sześć klas. Była bardzo zdolna i pracowita. Naukę
zakończyła z oceną celującą. 

Wuj Karoliny – Franciszek Borzęcki – był świeckim 
apostołem w wiosce. Dzięki niemu Karolina miała 
dostęp do literatury religijnej, a zdobytą wiedzę chętnie 
przekazywała dzieciom i rówieśnikom z Wał-Rudy. 
Ich ulubionym miejscem spotkań była stara, stuletnia 
grusza… opr.

Bartłomiej Paduch

CZYSTA KAROLINA /2/

„Panie Boże, proszę Cię, byś się o mnie troszczył”.

MODLITWA DZIECKA
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Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas dla wszyst-
kich ludzi, a zwłaszcza dla dzieci, którym nieodzownie
kojarzą się one z radością, miłością, ciepłem rodzinnym, 
dostatkiem na stole i wzajemnym obdarowywaniem się 
dobrem. Tak powinno być w każdym polskim domu, 
jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że - niestety - z różnych
przyczyn nie jest to możliwe. Dlatego też, jak co roku, 
zorganizowaliśmy akcję paczek świątecznych dla dzieci 
z uboższych rodzin naszej parafii.

Z poważaniem
ks. Artur Wierzbicki SAC wraz ze Współpracownikami

N U M E R   K R S : 
0 0 0 0 3 0 9 4 9 9

Cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA

Wszystkim ludziom dobrej woli składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

N r  konta :  21203000451110000001050140 

Jak co roku dzięki Waszemu sercu i hojności udało się nam sprawić radość dzieciom z ponad 100 rodzin.

Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc i jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie naszych inicjatyw. 
Można to zrobić poprzez darowizny finansowe oraz przekazanie 1% podatku 

na rzecz Świetlicy Caritas Pallotyńska przy rocznym rozliczaniu PIT-u. 

Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas dla wszyst-
e

kojarzą się one z radością, miłością, ciepłem rodzinnym, 
dostatkiem na stole i wzajemnym obdarowywaniem się 
dobrem. Tak powinno być w każdym polskim domu, 

 z różnych

zorganizowaliśmy akcję paczek świątecznych dla dzieci 

Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAK Zespół Radom 
dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję.

N r konta :  21203000451110000001050140 
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PODZIĘKOWANIA

Papież Franciszek mianował ks. Piotra Turzyńskiego, 
viceRektora radomskiego seminarium duchownego, 
nowym biskupem pomocniczym naszej diecezji.  

Ks. Piotr Turzyński urodził się w Radomiu. Ma 51 lat. 
Kapłanem jest od 27 lat. Ma dwoje rodzeństwa. Sakra-
ment chrztu świętego przyjął w kościele na Glinicach. 
Przez wiele lat był ministrantem na Borkach oraz
w parafiach: przy ul. Struga i na Osiedlu Akademickim.
Był animatorem Ruchu Światło – Życie. Ukończył 
IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego 
i Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. 
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa 
Edwarda Materskiego w ówczesnej konkatedrze 
radomskiej.

Jako kapłan pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
studiował patrologię w Rzymie /uzyskując tytuł doktora/, 
był ojcem duchownym i wykładowcą patrologii 
w radomskim seminarium duchownym. Od roku 2006 
był viceRektorem tejże uczelni. 

Biskup nominat jest adiunktem Instytutu Historii 
Kościoła i Patrologii KUL i członkiem sekcji patrystycznej
przy Komisji ds. Nauki Konferencji Episkopatu Polski. 
W 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Niemal każdego roku, także w czasie studiów 
zagranicznych i po powrocie do kraju, jeździł i jeździ 

na wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie 
dla młodzieży i rodzin.

Ks. Piotr Turzyński jest członkiem Rady Kapłańskiej. 
Jest także kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobram-
skiej, dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów
Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady ds. Życia 
Konsekrowanego Diecezji Radomskiej. Współpracował
z Radiem Plus Radom. Przez 18 lat opiekował się 
teatrem seminaryjnym. 

Biskup nominat to ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. 
W 2004 roku z grupą duszpasterzy młodzieży dał 
początek Kuźni Młodych, czyli spotkaniom młodych,
które najpierw odbywały się w kościele bł. Annuarity, 
a ostatnio w kościele Matki Bożej Miłosierdzia 
w Radomiu.

Ks. Piotr Turzyński interesuje się myślą św. Augustyna,
światem Ojców Pustyni, kocha wędrówki górskie, 
lubi literaturę (zwłaszcza poezję K. Wojtyły, Z. Herberta,
J. Szymika i powieści F. Dostojewskiego oraz J.R.R. Tolkiena),
teatr, dobre kino sensacyjne, folk i poezję śpiewaną. 
Jest kibicem siatkówki.

Święcenia biskupie planowane są na sobotę, 28 lutego.
Odbędą się w radomskiej katedrze. Głównym konse-
kratorem będzie Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore,
Nuncjusz Apostolski w Polsce, a współkonsekra-
torami: Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, metropolita 
częstochowski, i Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.

NOWY BISKUP W RADOMIU

opr.
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25 stycznia 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Tatiany, Miłosza
LITURGIA SŁOWA:
Jon 3, 1-5. 10
PSALM 25, 4-5. 6-7bc. 8-9
1 Kor 7, 29-31
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

26 stycznia 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Imieniny: Tytusa, Wandy, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-8
PSALM 96, 1-2. 3. 7-8a i 10
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

27 stycznia 2015r. – WTOREK
Imieniny: Angeliki, Jana
LITURGIA SŁOWA: Hbr 10, 1-10
PSALM 40, 2 i 4ab. 7-8a. 10. 11
EWANGELIA: Mk 3, 31-35

28 stycznia 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Radomira, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 11-18
PSALM 110, 1-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 4, 1-20

29 stycznia 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Zdzisława, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 19-25
PSALM 24, 1-2. 3-4ab. 5-6
EWANGELIA: Mk 4, 21-25

30 stycznia 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Macieja, Marcina, Martyny
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 32-39
PSALM 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

31 stycznia 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Ludwika, Marceliny
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 11, 1-2. 8-19
PSALM Łk 1, 69-70. 71-72. 74-75
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj przypada zewnętrzna Uroczystość św. Wincentego Pallottiego 
– Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 
W naszej parafii jest to dzień dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje.
Dziś homilie głosi ks. Grzegorz Młodawski SAC z podwarszawskich 
Ząbek – Radca Prowincjalny i Sekretarz ds. Misji. Po Mszach świętych 
można złożyć ofiary do puszek na pallotyńskie misje.

 
2. Dziś o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 

Msza święta „trydencka”, a na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.

3. Dziś na Mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów
i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii. Po Mszy świętej 
wspólnotowe spotkanie w naszym pallotyńskim Domu.

4. Fundacja im. Mikołaja z Radomia zaprasza na Koncert Noworoczny 
na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów. W programie kolędy i pieśni 
maryjne. Koncert odbędzie się dzisiaj o godz. 1900 w naszej świątyni.

5. Wspólnota 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.

6. Za tydzień o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Pamiętam zwłaszcza o was, 

wdowcy i wdowy, 
którzy zostaliście sami na ostatnie lata życia”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
Alfabet rodzica:

Interesuj się osobą dziecka.
Jednocz jego rozum, ducha i ciało.

Kieruj wszechstronnie rozwojem dziecka.
Licz się ze zdaniem dziecka.

„Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA


