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„Jego nauka budziła zdziwienie” .
Dziwić się można wieloma wydarzeniami, które są dla nas nie zawsze
zrozumiałe. „Jego nauka budziła zdziwienie”. Ówcześni ludzie
widzieli cuda dokonywane przez Jezusa i słuchali Jego nauki. To
wszystko wprawiało ich w zdziwienie. Ale na zdziwieniu się poprzestać
nie można. Należy zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, jakie
prawdy głosi słyszana nauka. Trzeba podjąć następny krok. Przyjąć
głoszone tezy i przemienić swoje życie. Samo dziwienie się jest
postawą gapiowską. Dostrzegam tylko sensacyjną stronę tego,
co podziwiam. Iluż dziś ludzi dziwi się, że są jeszcze ludzie, którzy
uwierzyli, zrozumieli sens głoszonej przez Niego nauki. A ja?
Jestem dziwiącym się gapiem, czy przyjmującym prawdę głoszonej
Ewangelii? Bycie obserwatorem, biernym uczestnikiem, nie zapewnia
nam zbawienia. Jezu, nie chcę przypatrywać się tylko Tobie,
ale pragnę Cię naśladować.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Imię Boże jest imieniem objawionym, a zarazem jakby odrzuceniem imienia,
i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg,
który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim”.

MATKO CELINO i OJCZE WINCENTY…
Prosimy Was za siostry zakonne i kapłanów naszej parafii…
To Wasze duchowe córki i synowie…
Niech każdego dnia wzrastają w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie…
Niech Bóg będzie prawdziwie uwielbiony w ich codziennym, zwykłym życiu…
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NA RAZIE MOŻE JESTEŚ ATEISTKA…
Jutro jest Dzień Życia Konsekrowanego, czyli dzień każdej siostry
zakonnej i każdego zakonnika.
W tym roku, to jest dzień szczególny,
bo wypada w – ogłoszonym przez
Franciszka – Roku Życia Konsekrowanego. Rok ten rozpoczął się
w listopadzie 2014, a zakończy
2 lutego roku 2016.
Na całym świecie żyje obecnie
ok. 950 tysięcy osób konsekrowanych,
z czego ok. 35 tys. w Polsce. W naszej
Ojczyźnie jest prawie 19 tysięcy
sióstr z tzw. czynnych zgromadzeń
żeńskich i ok. 12 tysięcy zakonników. W 83 zakonach kontemplacyjnych jest 1320 mniszek. Ponadto
w Polsce ok. 1000 osób żyje w
instytutach świeckich, a ok. 430 osób
prowadzi indywidualne formy
życia konsekrowanego – są to wdowy,
dziewice konsekrowane i pustelnicy.
Do stanu dziewic konsekrowanych
należą 193 panie. W Polsce jest
też 239 wdów konsekrowanych
i 1 wdowiec. Życie pustelnicze
prowadzi, wg ostatnich danych,
5 osób.

Ostatnio w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej 124 jedno dwunastoletnie
dziecko powiedziało, że są o wiele
ciekawsze zajęcia w życiu niż
modlitwa. Czyżby? Popatrzmy na
historie – świadectwa kilku osób,
które miały ciekawe zajęcia…
Świadectwa pochodzą z konferencji
prasowej, która odbyła się w siedzibie
Episkopatu przed dniem 2 lutego:
Jadwiga wychowywała się w USA.
Po zakończeniu nauki postanowiła
zostać żołnierzem – wstąpiła do
Marines – Korpusu Piechoty Morskiej
Stanów Zjednoczonych (United States
Marine Corps), gdzie zdobyła tytuł
sierżanta. Pracowała m.in. w Botswanie, Rosji, Japonii. Jej zawód
to kierowca, także samochodów
ciężarowych. Kolejny szczebel jej
kariery, to praca w jednostkach
w placówkach dyplomatycznych.

Swoje powołanie zakonne odkryła
właśnie w armii. Jak przyznała, cechy
charakteru, które potrzebne były
w wojsku, teraz przydają się także
w zakonie. - Niesamowicie cieszę się
tym, że nauczyłam się współpracy
Święto Oﬁarowania Pańskiego z innymi ludźmi. Ważność i wartość
ukazuje nam z jak wielką miłością drugiego człowieka, z którym
Maryja i Józef oddają swoje Dziecko współpracujesz jest niesamowicie
Bogu. Każda siostra zakonna i każdy istotna. W wojsku bardzo ważne
zakonnik także stara się swoją jest to, że nie jesteś sam. Jest się
codzienność z tak wrażliwą miłością drużyną - to doświadczenie pomaga
mi żyć we wspólnocie, być bardziej
oddać Bogu.
otwartą na drugiego człowieka Oﬁary składane jutro na tacę będą powiedziała s. Jadwiga, nowicjuszka
przeznaczone na rzecz zakonów /lat 28/.
kontemplacyjnych. Ksiądz Biskup
Kazimierz Gurda, biskup siedlecki Piotr był wykładowcą chemii kwani przewodniczący komisji Episko- towej na Uniwersytecie Śląskim.
patu ds. zakonnych powiedział,
- Pan Bóg obdarzył mnie przeże to bardzo ważna zbiórka i ważna ogromną miłością do nauk ścisłych.
pomoc, która często decyduje Licząc studia magisterskie spędziłem
o tym, czy siostry klauzurowe mogą na uczelni 16 lat. Ale odkąd pamiętam,
się utrzymać. - Prace, które wykonują był w duszy ten głos Boży, który
siostry nie cieszą się już tak dużym zapraszał do czegoś więcej. Zgłęzainteresowaniem – teraz to, czym biając teorię kwantową dostrzegłem,
zajmowały się mniszki przejęły ﬁrmy. jak świat jest misternie zbudowany,
Dlatego trzeba im pomóc, tym że to nie jest rola przypadku, ale
bardziej, że siostry są nam bardzo dzieło Boże. Ponieważ wiara karmi się
potrzebne. Odczuwamy potrzebę poznaniem, to oprócz poznania
modlitwy za nas, za Kościół, i tymi, Boga przez Jego dzieło, czyli świat,
które to wypełniają są siostry który nas otacza, postanowiłem
w zakonach kontemplacyjnych - jeszcze poznać Go od drugiej strony
podkreślił Ks. Bp. Kazimierz Gurda. - teologicznej. Chciałem mieć pełny
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obraz. Bóg długo mnie szukał, aż
w końcu w roku 2013 mocniej zapukał
do mojego serca. I wtedy zgłosiłem
się do zakonu - mówił br. Piotr,
nowicjusz.
S. Dominika jest mniszką od 40 lat
żyjąca w klasztorze dominikanek.
Studiowała ﬁzykę i mówiła o sobie:
ateistka. - Moje życie było bardzo
ciekawe. Jako młoda dziewczyna
miałam swoje pasje, w kościele nic
mnie nie interesowało - mówiła
mniszka, która nawróciła się podczas
wykładu z fizyki współczesnej.
- Przerwałam notowanie - wykład
był na temat sił jądrowych. Ponieważ
wcześniej interesowałam się astronomią połączyły mi się te dwie rzeczy
- piękno mikro i makro świata.
Pomyślałam, że ktoś musiał to stworzyć, że jest Bóg Stwórca. I spontanicznie zaczęłam się modlić. Po
wykładzie puknęłam się w czoło przecież ty jesteś ateistka. W mojej
głowie pojawiło się pytanie - w co
ty nie wierzysz? Stwierdziłam, że
mogę powiedzieć już pierwsze
zdanie credo. I zaczęłam szukać.
Klasztor początkowo nie wchodził
w grę, nie chciałam mieć z tym nic
do czynienia. Stopniowo jednak
okazywało się, że najważniejszy
jest Pan Bóg. I w tym szukaniu trzykrotnie zmieniałam pracę zawodową,
ostatecznie podjęłam pracę naukową
na Politechnice Śląskiej. W krótkim
czasie przekonałam się, że nie chodzi
o aktywizm, który praktykowałam,
ale o to, żeby być z Jezusem. Tak
doszłam do tego, że powinnam
być w zakonie klauzurowym.
Potwierdził mi to wykład z dogmatyki o Trójcy Świętej, na którym
usłyszałam, że jesteśmy powołani
do kontemplacji Boga. To będziemy
robić w niebie i warto się tej kontemplacji nauczyć już tutaj. Przez
40 lat życia zakonnego szukam
Boga, chcąc być Mu wierną i modląc
się za innych. W zakonie miałam
różne prace, funkcje, ale one są
zupełnie nieważne wobec istoty,
czyli bycia z Bogiem - powiedziała
s. Dominika.
opr.

GROMNICA – ŚWIECA NIEZWYKŁA
wielu obrazów Maryjnych namalował również taki:
„Matka Boża Gromniczna”. Na obrazie jest ostra zima,
w tle widać ludzkie sioło, do którego zakradają się
zgłodniałe wilki. Ale na ich drodze staje Matka Boża
ze świecą – z Gromnicą w ręku, skutecznie odganiając
Gromnica – świeca niezwykła. Płomień świecy w sym- zagrażające ludzkiemu życiu bestie.
bolice liturgicznej oznacza Chrystusa. Jezus powiedział:
Wzruszający też jest motyw podań ludo„Ja jestem światłością świata. Kto idzie
wych o Matce Bożej Gromnicznej, która
za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ochrania wszystkie sieroty, a zwłaszcza
lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12).
te, których matki umierały trzymając
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół
katolicki obchodzi święto Oﬁarowania Pańskiego,
zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej
Maryi Panny. W Polsce święto ma charakter zdecydowanie Maryjny. Jest to Święto Matki Bożej Gromnicznej.

Jest wiele podań i legend związanych
z tą świecą. Realizację obyczajów dawnych
lat wypierają nowe czasy, nowe obyczaje.
Nie musi tak być – od nas zależy, czy
rodzime tradycje wciąż będą kultywowane.
W wigilię Matki Bożej Gromnicznej
zazwyczaj się pościło. Mówiono, że
„kto kocha Maryję, nie pyta o wigilię”.
Było tradycją, że przed każdym świętem
Matki Bożej zachowywano post.

w stygnącej dłoni zapaloną Gromnicę.

Niewiele tych prawd i legend z dawnych
czasów w naszych obyczajach. Warto je
przywrócić w pamięci i wnieść w nasze
codzienne życie. Okażmy szacunek tej
szczególnej świecy. Kupujmy świece
z wizerunkiem Matki Bożej. Przejdziemy
z NIĄ przez wszystkie sakramenty.

Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą
świecę na chrzcie świętym. W wielu
domach istnieje zwyczaj przechowywania
Aby sobie zapewnić opiekę Matki Bożej,
tej chrzcielnej świecy do I Komunii świętej,
Gromnicę umieszczano nad łóżkiem, by ją mieć
a
także
do
ślubu.
Przynosi się ją także do kościoła
zawsze w zasięgu ręki.
każdego roku w Wigilię Paschalną, by jej płomień
Powszechny był zwyczaj wypalania Gromnicą krzyża zapalić od nowo poświęconego Paschału.
na belce suﬁtowej, by ochronić dom przed burzami
i piorunami. Stąd też Gromnica wzięła swą nazwę A w chwili, gdy ktoś umiera w domu lub szpitalu,
gdy się kończy ziemska wędrówka kogoś bliskiego
– chroniąca od gromów.
– wypełnijmy nasz chrześcijański obowiązek miłości
Światło Gromnicy miało bronić przed dzikimi zwierzę- bliźniego do końca. Włóżmy w ręce konającego zapaloną
tami, zwłaszcza zimową porą przed wilkami. Znany Gromnicę – świecę niezwykłą. Ona jest symbolem
polski malarz Piotr Stachiewicz (1858–1938), pośród Jezusa Chrystusa na ziemi.
Jadwiga Kulik

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Jeśli ktoś pragnie żyć godnie i w pełni,
nie ma innej drogi, jak uznanie drugiego człowieka i szukanie jego dobra”.

CZYSTA KAROLINA /3/

Pod stuletnią gruszą w Wał-Rudzie gromadziła rówieśników i dzieci, aby uczyć ich prawd wiary. PrzygoKarolina Kózka była inna niż towywała także młodych do przyjęcia sakramentów
wszyscy. Za życia ludzie uważali świętych. Była prawą ręką Księdza Proboszcza, choć
ją za świętą. Jej koleżanki miała tylko 16 lat. Po swojemu, pięknie, przygotowała
mówiły o niej: „Zawsze nas do I Komunii świętej 20-letnią niepełnosprawną
interesował i pociągał świat kobietę.
ze swymi uciechami, a ona przez
świat szła, jakby go nie dotykając Karolina poważnie obrała świętość za cel życia już
– jej myśli i serce były gdzie od dzieciństwa. Była zawsze bardzo pogodna, wesoła
indziej, daleko – w niebie. To i bardzo bardzo szczęśliwa. W dzień swojej śmierci
był anioł w ludzkim ciele. Była była mocna i dojrzała duchowo. Została męczennicą,
inna od nas, ale myśmy za nią a męczennik, to człowiek zakochany na śmierć w Jezusie.
Karolina była przede wszystkim świadkiem Jezusa
przepadały”.
i to przygotowało ją do męczeństwa. Jej miłość była
Karolina nosiła na szyi różaniec i codziennie go odma- mocniejsza od lęku przed cierpieniem…
opr.
wiała. Nie wstydziła się wiary. Chętnie o niej opowiadała.
Bartłomiej Paduch
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KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

1 lutego 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Brygidy, Igi
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 18, 15-20
PSALM 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9
1 Kor 7, 32-35
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

2. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się „zmiana
tajemnic” dla Żywego Różańca. Nabożeństwo różańcowe o godz. 1720.

2 lutego 2015r. - PONIEDZIAŁEK
OFIAROWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Joanny, Mirosława, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4
PSALM 24, 7-8. 9-10
EWANGELIA: Łk 2, 22-40
3 lutego 2015r. – WTOREK
Imieniny: Błażeja, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 1-4
PSALM 22, 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32
EWANGELIA: Mk 5, 21-43
4 lutego 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Mariusza, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 4-7. 11-15
PSALM 103, 1-2. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mk 6, 1-6

3. Jutro, 2 lutego, przypada Święto Oﬁarowania Pańskiego zwane Świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy dziękczynnej za dar osób, które
swoje życie poświęciły szczególnej służbie Bogu i Kościołowi. Decyzją
Konferencji Episkopatu Polski, oﬁary składane tego dnia na tacę, przeznaczone są na rzecz zakonów kontemplacyjnych. Obrzęd poświęcenia
gromnic odbędzie się podczas każdej Mszy świętej, które będą sprawowane
o godz.: 630, 800, 930 i 1800. Podczas Mszy świętej wieczornej osoby
konsekrowane odnowią uroczyście swoje śluby i przyrzeczenia.
4. Jutro I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne o godz. 1720,
a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach.
5. We wtorek, 3 lutego, przypada wspomnienie św. Błażeja – patrona
od chorób gardła. W tym dniu Kościół świeci specjalne świece,
a następnie błogosławi nimi wiernych, prosząc Boga, by chronił nas
przed wszelkimi chorobami gardła. Błogosławieństwo „błażejkowe”
będzie po każdej Mszy świętej.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek, 5 lutego, o godz. 1720 zostanie odprawione Nabożeństwo
w intencji nowych świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
O godz. 1800 Msza święta w intencji powołań.

5 lutego 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Izydora, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 12, 18-19. 21-24
PSALM 48, 2-3ab. 3cd-4. 9. 10-11
EWANGELIA: Mk 6, 7-13
6 lutego 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Doroty, Ksenii, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 1-8
PSALM 27, 1. 3. 5. 8b-9abc
EWANGELIA: Mk 6, 14-29
7 lutego2015r. – SOBOTA
Imieniny: Ryszarda, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 15-17. 20-21
PSALM 23, 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6
EWANGELIA: Mk 6, 30-34

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

7. W I piątek, 6 lutego, spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas
porannych Mszy świętych i od godz. 1720. Dzieci zapraszamy na
Mszę świętą o godz. 1645, spowiedź dla nich – od godz. 1615. Do chorych
udamy się po porannych Mszach świętych. W I piątek zapraszamy na
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy
świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100.
Po Mszy św. wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się
konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie
– o godz. 2000 – rozpocznie się Adoracja z udziałem młodzieżowej Scholi
Pallottiego, zakończona indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1720.
9. W przyszłą niedzielę, 8 lutego, o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza
święta dla dzieci przygotowujących się po przyjęcia I Komunii świętej
i ich rodziców. Podczas tej Mszy świętej dzieci otrzymają poświęcone
książeczki do nabożeństwa.
10. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1800 zostanie odprawiona
Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Pamiętam o was, starzy zakonnicy i zakonnice,
którzy przez wiele lat służyliście wiernie sprawie Królestwa niebieskiego”.
MOJA PARAFIA. Paraﬁa św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparaﬁa.za.pl, mojaparaﬁa@gmail.com
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik, Aleksandra Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC.
Współpraca: Sylwia Klochowicz - Matłacka, Bernard Pająk.

4 | Moja Paraﬁa

