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Cud w Kanie ma wielorakie znaczenie. Było to przede wszystkim
pierwsze objawienie Boskiej mocy Chrystusa. Mamy tu obraz 
zaślubin Chrystusa z Kościołem i uświęcenie sakramentu małżeństwa.
Uwydatniona jest również rola Maryi, Pośredniczki wszystkich łask.
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Woda staje się winem, 
które przywraca radość, objawia miłość Boga do ludzi. Ten cud jest
zapowiedzią tego, co dokona się w Wieczerniku. Jezus przemienia
wino w swoją Krew i daje nam Eucharystię. Już w Kanie „Jego 
uczniowie uwierzyli w Niego”. Jak rozwijała się u uczniów wiara,
że Jezus jest Mesjaszem? Będąc świadkami wielu innych cudów,
zapewne utwierdzali się w swojej wierze. A w chwili próby? 

Czy my słuchamy Matki Jezusa – „Róbcie wszystko”? Jaka jest 
nasza wiara i czy dbamy o jej umocnienie? Panie, Ty nam dałeś 
pokarm dający siłę i wytrwałość w naszej ziemskiej wędrówce, daj, 
abyśmy często korzystali z tego źródła, które daje życie wieczne.
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Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Tak objawił swoją chwałę, 
a Jego uczniowie uwierzyli w Niego”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest Władcą historii – rządzi sercami i wydarzeniami według swego upodobania”.
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2.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

„W dzisiejszym świecie, przy szybkości środków przekazu oraz interesownej 
selekcji treści dokonywanej przez media, głoszone przez nas orędzie narażone jest

 bardziej niż kiedykolwiek na to, że ukaże się okaleczone i sprowadzone 
do pewnych jego aspektów drugorzędnych”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Do Spotkania w Krakowie w lipcu
2016 roku zostało kilka miesięcy.
Coraz bardziej gorące stają się 
przygotowania. Coraz więcej osób 
jest zaangażowanych w to wielkie 
dzieło. Coraz liczniejsze inicjatywy
pojawiają się jako realizacje wskazań
papieża Franciszka. Pomysły młodych
i ich duszpasterzy dotyczą zarówno
spraw logistyki, promocji, a przede 
wszystkim sfery duchowej. Omó-
wiliśmy już wiele z nich, wspomnijmy
jeszcze (aby zachęcić wszystkich 
do włączenia się choćby poprzez 
Internet) rekolekcje, które rozpo-
częły się w Łagiewnikach w połowie
grudnia. Spotkania te (relacje 
internetowe) będą prowadzone
co miesiąc. Rekolekcje noszą nazwę:
„Dla nas i całego świata”. Oczywi-
ście wiemy, skąd pochodzi cytat…
pewnie często powtarzamy te słowa,
modląc się Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. I teraz, w „przeddzień”
ŚDM, młodzi całego świata oraz 
wszyscy, którzy chcą przybliżyć się
do Źródła, mogą uczestniczyć 
w wielkiej, wspólnej modlitwie - 
niezależnie, czy mieszkają w Krakowie,
Radomiu, czy np. na Alasce.

Przeżywamy niezwykły „day before”
[dzień przed-]. Niebawem przyjdą 

oczekiwane dwa tygodnie Święta 
Młodych w lipcu przyszłego roku. 
Co jednak będzie potem? Pewnie 
duża grupa naszych Czytelników, 
zwłaszcza tych, którzy trochę już 
w życiu doświadczyli, zadaje sobie 
takie właśnie pytanie. Co będzie, 
kiedy Ojciec Święty odleci do Rzymu,
a młodzież wróci do swoich krajów?
Co zrobić, żeby Kraków 2016 nie 
stał się tylko kilkudniową akcją, po 
której niewiele zostanie, szczególnie
w sercach?

Światowe Dni Młodzieży są nazy-
wane „pielgrzymką młodych przez 
świat”. Tegoroczny ŚDM jest jej 
kolejną stacją. Stacją, ale nie końcem.
Tak naprawdę celem drogi jest...
niebo. Czy to znaczy, że  Spotkania 
będą odbywały się do końca świata?
Tego nikt tu na ziemi nie wie. 
Póki co, nie znamy nawet kolejnej 
(po Krakowie) stacji, choć akurat to 
z pewnością papież przedstawi za 
kilka miesięcy podczas Mszy Posłania.
Jednak nie chodzi tylko o brylowa-
nie od miasta do miasta, od kraju
do kraju. Idea Dni jest o wiele 
głębsza. Podczas pierwszego 
numerowanego ŚDM w 1986 roku 
św. Jan Paweł II powiedział: „Dzień 
Młodzieży to wyjście na spotkanie 

Boga”. Owo „wyjście” powinno 
objąć cały świat, w każdej chwili 
życia człowieka, który otwiera się 
na Chrystusa. 

Piękna teologia… Jak przełożyć
ją na konkrety? Kolejne Dni Mło-
dzieży mają swoją tematykę, której
rozważanie nie kończy się wraz 
z danym ŚDM. Chyba wszyscy już 
wiemy, że Kraków 2016 to pochy-
lenie się nad tajemnicą miłosierdzia
– udzielanego nam przez Boga, 
jak i tego, które sami powinniśmy 
świadczyć. Dołóżmy wielu starań, 
by „day after” [dzień po-] przyniósł 
wielkie owoce w postaci trwałych 
nawróceń i pogłębienia „wyobraźni
miłosierdzia”, za którą idą konkretne
działania dla potrzebujących. 

Nie wiemy jeszcze dokładnie, 
jakie „cuda” przygotowuje dla nas 
Bóg. Nie wiemy, jaką nauką po-
dzieli się z nami papież w Krakowie.
Postarajmy się jednak często potem
wracać do tego, co będzie nam 
dane. Wracać i rozważać. Rozważać
i wprowadzać w życie. Od nas 
zależy, jakim szlakiem pójdzie dalej
„pielgrzymka młodych przez świat”.

NIE TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
– CZYLI ŚDM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
„JUTRO”

ms

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest dla chrześcijan najstarszym i pierwszym dniem świątecznym”.

...i zaraz w progu słyszy: „Witaj, 
sługo dobry i wierny!” 

Być może tak właśnie wyglądał 
w Niebie wieczór 21 grudnia 2015 r.
To właśnie wtedy, podczas spra-
wowania Eucharystii, odszedł do 
Pana Człowiek, którego zna chyba 
cała Polska (i nie tylko).

Ojciec Jan Góra – dominikanin,
duszpasterz akademicki, doktor 
teologii, przyjaciel św. Jana Pawła II,
organizator spotkań w Hermani-

cach, założyciel Domu na Jamnej,
autor hymnu „Abba Ojcze”, a przede
wszystkim twórca LEDNICY...

Ojciec Jan miał niesamowity 
charyzmat, przyciągający mnóstwo
osób. Mimo, że początkowo nie 
znajdowało się to zbytnio w planach
Ojca i nie było łatwe, młodzież 
pojawiła się w jego życiu i już 
nie chciała odejść. Zadomowiła się 
w sercu swojego duszpasterza na 
dobre, a on odpowiadał nowymi 
pomysłami, a nade wszystko miłością. 

Tak właśnie było… Jeśli ktoś jeździ
na Spotkania lednickie, z pewnością
pamięta po tysiąckroć powtarzane 
z ust ojca słowa: „Kocham was!” 
Spędzając wiele godzin na Polu, 
nieraz mieliśmy już trochę dość 
upału albo deszczu albo kurzu. 
I w takich momentach to „Kocham 
was!” było dawką świeżej energii. 
Ojciec mówił tak, że mimowolnie 
budziliśmy się z „letargu” po nie-
przespanej nocy, uśmiechaliśmy 
i podnosiliśmy do kolejnego tańca.

PRZYCHODZI GÓRA DO GÓRY…

Ciąg dalszy na 3 stronie
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Ojciec Jan był postacią niezwykle
wyrazistą. Jego postawa i niekon-
wencjonalne pomysły oczywiście 
sprawiały, że ten kapłan mógł 
niekiedy być odbierany jako człowiek
dość intrygujący. Przecież… samo-
loty nad miejscem sprawowania 
Mszy świętej, procesja ułanów czy 
szczudlarzy na Drodze Trzeciego 
Tysiąclecia, pokaz fajerwerków 
jako iskra miłosierdzia, niesamowity
(mój ulubiony!) balet lednicki
i wiele innych elementów 
– to niecodzienne widoki. Jednak 
z drugiej strony, chyba z każdym 
rokiem coraz bardziej, wzrastała 
w Ojcu świadomość, jak wielkim 
darem duchowym jest Lednica 
i jaką głębię wyraża. Najpiękniej-
szym, chociaż nie przez wszystkich 
docenianym, momentem Spotkań 
stała się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Dwumetrowa mon-

strancja, a w niej Skarb… I chwila, 
w której kilkadziesiąt tysięcy 
młodych trwało w ciszy…

Mogłabym dużo pisać o Spotka-
niach nad Lednicą. Jednak to miejsce
ma nieprzeciętny klimat także 
w ciągu roku, kiedy po Polu biegają
tylko osiołki, a na Rybie robią 
zdjęcia nieliczni odwiedzający. 
Kiedyś spotkałam o. Jana w ośrodku,
tuż przy kaplicy. Uświadomiłam 
sobie, że ten „Wielki Góra” jest taki...
normalny; że nie ubiera się w glorię,
tylko sam potrafi „zakasać rękawy” 
do pracy. Uświadomiłam sobie też, 
że to człowiek wielkiej modlitwy,
który każde spotkanie (nie tylko
doroczne) najpierw omawia z Bogiem.
Dopiero potem, korzystając ze 
specjalnego daru Ducha Świętego 
– „daru duchowej intuicji”, wpro-
wadza w życie pomysły, angażując 
wiele osób, szczególnie młodych. 

I sam bardzo konkretnie staje się
kimś, kto realizuje wezwanie 
z lednickiej „bransoletki”: „Ludzie 
Ewangelii Daleko Nieście Imię 
Chrystusa Amen”.

Na koniec tego wspomnienia 
zapraszam naszych Czytelników, 
by wraz ze mną zwrócili się do na-
szego drogiego Zmarłego: „Ojcze
Janie, Twoje życie na ziemi dobiegło
kresu. To jednak nie jest koniec. 
Teraz... wypłyń na głębię, jest przy 
Tobie Chrystus. Jest bardzo blisko, 
patrzysz Mu w oczy... Pamiętaj o nas,
Ojcze, byśmy i my nie poddawali się
strachowi i zniechęceniu; byśmy 
umieli szybować jak orły nad granią,
byśmy każdego dnia przechodzili 
przez Bramę, którą jest sam Chrystus.

A Ciebie, Ojcze, niech Bóg obdarzy
radością wieczną...”.

ms

Sakrament chrztu świętego
w grudniu przyjęli:

Odeszli w grudniu do Pana:
Damian Patryk Marczykowski /l. 18/

Ryszard Adam Prokop /l. 50/
Jan Wiesław Duliński /l. 64/

Adam Stefan Gołąbek /l. 66/
Jerzy Wacław Jodkowski /l. 68/

Tadeusz Franciszek Wojciechowski /l. 69/
Lidia Małgorzata Gac /l. 72/

Józef Jastrzębski /l. 76/
Józef Mucha /l. 76/

Genowefa Teresa Goralewska /l. 84/
Józef Piątek /l. 79/

Zygmunt Bukalski /l. 83/
Antoni Sadura /l. 84/

Marianna Kokoszko /l. 90/
Zofia Gruszczyńska /l. 93/

Marianna Duda /l. 94/

Sakrament małżeństwa w grudniu przyjęli:

Karol Wyrazik
Nikodem Piotr Jarosz

Oliwier Molenda
Amelia Skrok

Jagoda Emilia Kostera
Zuzanna Kornaszewska

Blanka Błasińska
Maja Beata Stępniewska

Jakub Czarnecki
Aleksander Latosek

Antoni Jan Czyżewicz

Nie skąp mi Panie miłosierdzia swego 
Przecież jestem Twoja od poczęcia 

Od chrztu świętego

Znasz każde drżenie serca i myśli moje
Wiesz kiedy błądzę  

A kiedy w Prawdzie przed Tobą stoję
 

Chcę być godna miana Dziecka Bożego
Lecz nie umiem sprostać  

Wszystkim wymaganiom Twoim 

W słabości swej, wciąż te same błędy popełniam
I nie wychodzi mi win moich naprawianie 

Szczery żal za grzechy pozwala 
Nieco śmielej spojrzeć w oczy Twoje 

Ale ja chcę czegoś więcej:
 

CHCĘ TOBĄ ODDYCHAĆ

Ufam Tobie Panie
Przeto nie skąp mi miłosierdzia swego 

Gdy we łzach przed Tobą klęczę
Podnieś, przytul...

Czy mogę chcieć czegoś więcej?

CHCĘ TOBĄ ODDYCHAĆ

Jadwiga Kulik
styczeń 2016

Monika Jolanta Szymczyk i Adrian Majewski

Klaudia Dujka i Sylwester Gajownik
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1. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

2. We wtorek, 19 stycznia, przypada dzień imienin Księdza Biskupa Henryka
Tomasika. O godz. 1800 w katedrze zostanie odprawiona Msza świętą 
w intencji dostojnego Solenizanta. Pamiętajmy także o rodzinnej 
i osobistej modlitwie za naszego Pasterza.

3. W piątek, 22 stycznia, przypada Uroczystość św. Wincentego Pallottiego.
Msze święte będą sprawowane jak w dzień powszedni. Uroczysta Msza św.
z ucałowaniem relikwii Świętego zostanie odprawiona o godz. 1800. 
W tym dniu, z racji Uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych.

4. W przyszłą niedzielę, 24 stycznia, przypada zewnętrzna Uroczystość
Świętego Wincentego Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego i Wspólnoty księży i braci pallotynów (Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego). Po Mszach świętych będzie można złożyć 
ofiary do puszek na potrzeby pallotyńskich misji. Na Mszę świętą o godz. 1800

zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych, pochodzą-
cych z naszej parafii. Po Mszy świętej – wspólnotowe spotkanie na plebanii.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie 
odprawiona Msza święta „trydencka”.

6. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza 
do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Wyjazd sprzed 
naszego kościoła – 1 lutego o godz. 1630; powrót – 2 lutego w godzinach
porannych. Koszt wyjazdu: 40 zł. Zapisy są przyjmowane pod numerami
telefonów podanymi na tablicach ogłoszeń.

7. Dotarła do nas miła informacja z Watykanu. Jako parafia na Młodzianowie
mamy serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo od Księdza Arcybiskupa
Zygmunta Zimowskiego, który zapewnia nas o swojej pamięci i modlitwie.

17 stycznia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Mariana, Antoniego, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 62, 1-5
PSALM 96, 1-2. 3 i 7b-8a. 9-10c
1 Kor 12, 4-11
EWANGELIA: J 2, 1-12

18 stycznia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 15, 16-23
PSALM 50, 8-9. 16bc-17. 21 i 23
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

19 stycznia 2016r. – WTOREK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 16, 1-13
PSALM: 89, 20. 21-22. 27-28
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

20 stycznia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Sebastiana, Fabiana
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51
PSALM: 144, 1bc i 2ab. 9-10
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

21 stycznia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7
PSALM 56, 2-3. 9-10. 12-13
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

22 stycznia 2016r. – PIĄTEK
Św. Wincentego Pallottiego
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 24, 3-21
PSALM 57, 2. 3-4. 6 i 11
EWANGELIA: Mk 3,13-19

23 stycznia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 1,1-4. 11-12. 19. 23-27
PSALM 80, 2-3. 5-6. 7-8
EWANGELIA: Mk 3, 20-2

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

poniedziałek, 18 stycznia, od godz. 1500 
ul. Sandomierska 9 i 16

wtorek, 19 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 3/5/7 klatki 1-6;  ul. Świętokrzyska 15;  ul. Jana Pawła II 4
środa, 20 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 3/5/7 klatki 7-12;  ul. Świętokrzyska 17;  ul. Cisowa 5
czwartek, 21 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 21;  ul. Cisowa 1, 3 i 7;  ul. Jana Pawła II 2

Wszystkich Parafian, 
którzy nie mogli przyjąć kapłana w swoim domu 
w wyznaczonym terminie, a chcieli by to uczynić, 

prosimy o kontakt w tym tygodniu w zakrystii lub kancelarii 
(tel. 48 366 81 03 w godz. 800 – 1000 i 1600 – 1800).

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

„W czasie wspólnych zajęć 
czy podczas wyprawy 

zrób zdjęcie i umieść je w pokoju,
w którym spędzacie dużo czasu.

Będzie Wam nieustannie 
przypominać o Waszych 

dokonaniach i o tym, 
jak wspaniały zespół tworzycie”.


