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E W A N G E L I A :  J  1 ,  2 9 - 3 4

Wróćmy pamięcią do poprzedniej niedzieli. Jordan, św. Jan Chrzciciel,
chrzest Jezusa. Kiedy Jan zauważył zbliżającego się Jezusa oświadczył: „Oto
Baranek Boży”. W tym momencie kończy się misja św. Jana. Teraz chrzcił 
będzie Jezus, już nie wodą, ale Duchem Świętym. Chrzest w Jordanie służył
objawieniu Izraelowi Mesjasza. „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba...
i pozostał na Nim”. To, co Jan zobaczył poświadcza: „On jest Synem Bożym”.
Od tej chwili On ma być głoszony, ma być na pierwszym miejscu. My, 
podobnie jak Jan, mamy się umniejszać. Jezus wziął na siebie grzechy całego
świata. Tylko taka o�ara daje nam zbawienie. Sami zbawić się nie możemy. 
Zbawco nasz, niech tylko Ciebie uznajemy za Pana naszego życia.

Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg daje swoim stworzeniom nie tylko istnienie, lecz także godność samodzielnego działania, 

bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla siebie”.

2 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

„Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata”.

„Dzisiaj człowieka uważa się za dobro konsumpcyjne, które można użyć, a potem wyrzucić. 
Daliśmy początek kulturze „odrzucenia”, którą wręcz się promuje. 

Nie chodzi już tylko o zjawisko wyzysku i ucisku, ale o coś nowego: 
przez wykluczenie zraniona jest w samej swej istocie przynależność do społeczeństwa, 

w którym człowiek żyje, ponieważ nie jesteśmy w nim nawet na samym dole, 
na peryferiach czy pozbawieni władzy, ale poza nim. 

Wykluczeni nie są „wyzyskiwani”, ale są odrzuceni, są „niepotrzebnymi resztkami””.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Mały Książę powiedział kiedyś: 
„Woda może przynieść korzyść sercu”.
Co znaczy to zdanie? Czy zwykła 
codzienność jest w stanie ukazać 
nam Rzeczy Wielkie? A może faktycznie 
Pan Bóg chce mówić w taki właśnie
sposób? Sam Jezus przecież przed-
stawiał Królestwo Boże na przykła-
dzie ziarna, sieci, perły… Spróbujmy
dziś zaczerpnąć coś dla ducha 
z naszej radomskiej rzeczywistości.

Styczeń jest czasem, kiedy wspo-
minamy w Liturgii św. Wincentego 
Pallottiego (już za tydzień). Pamię-
tamy też pewnie, jak całkiem niedawno
zgłaszaliśmy pragnienie, by nowy 
wiadukt w swojej nazwie nawiązywał
właśnie do tego Świętego. A jeśli to 
nie przypadek, tylko zaproszenie,
byśmy patrząc na tę nową ulicę 
na naszym osiedlu, zobaczyli coś, 
co może przynieść korzyść sercu?
„Przejdźmy” naszą nową drogą i 
poszukajmy w niej śladów drogi 
duchowej.

Wiadukt… Most… Jeden z wielu,
ale dla nas szczególny, bo umożliwia
właśnie nam bezpieczniejsze prze-
dostanie się przez tory, łączy dwie 
części miasta, pomaga kierowcom
w szybszym pokonaniu trasy. I nawet
jeśli czasem narzekamy, że niezbyt 
pasuje do scenerii Ustronia, mamy
świadomość, jak bardzo był potrzebny…

Tak właśnie jest z mostami - tymi
na drogach i tymi między ludźmi.
Łączą, prowadzą do innych, pomagają
pokonać przeszkody. Nie zmarnujmy
daru mostów, zwłaszcza tych, które
Bóg pozwala nam budować w życiu.
Starajmy się szukać dobrych dróg 
do ludzi, twórzmy mosty, bo dzisiejszy
świat przyzwyczaja raczej do ich 
palenia niż budowania.

Idźmy dalej… Kiedy chcemy 
dostać się wiaduktem w stronę 
Ustronia, musimy najpierw zmierzyć
się ze schodami. Nie jest to łatwe. 
Kilkadziesiąt stopni stanowi spore
wyzwanie. Warto się wspinać?
Przecież istnieje coś takiego jak 
„skróty”. No cóż… Pan Bóg w swojej
mądrości pewnie przewidział podobne
pytania z naszej strony, bo już na 
początku Księgi Rodzaju, gdy stwa-
rzał świat, pokazał, jak piękna może
być radość nie tylko z końcowego 
efektu, ale także z poszczególnych 
„stopni schodów”… Opis Stworzenia
zawiera aż siedem dni, a Bóg cieszył
się każdym z dzieł osobno, by potem
połączyć je w niezwykłą mozaikę. 

Chcielibyśmy niekiedy przeżyć
życie na skróty, ciągle za czymś 
gonimy, ciągle nam czegoś brakuje.
A może warto dostrzec małe, 
codzienne chwile, spotkania z Bogiem
i ludźmi? Dostrzec i przeżyć je tak,
by rozkwitły jak Schody Hiszpańskie
w Rzymie - pełne radości, rozmów, 
bliskości.

Po pokonaniu kilkudziesięciu 
stopni wreszcie wchodzimy na górę.
Jeszcze parę miesięcy temu szeroka
część przeznaczona dla ruchu 
kołowego była miejscem spacerów
wielu z nas. Co stałoby się, gdybyśmy
dziś próbowali przechadzać się 
środkiem jezdni na wiadukcie?
Odpowiedź jest oczywista - z pew-
nością długo ta „wycieczka” by nie
potrwała. Znaki drogowe, informacje
dla pieszych, narysowany szlak 
dla rowerów - można powiedzieć: 
„wszystko napisane czarno na białym”.
No właśnie… Bóg, prowadząc nas 
przez życie, też daje konkretne 
wskazówki. Jeśli zastanawiasz się, 
jak budować dobrze swoje „mosty”,
skorzystaj z tego, co mówi Główny 

Architekt, czytaj często instrukcje 
zawarte w Księdze Pisma Świętego.
Tam znajdziesz odpowiedź na 
swoje pytania.

Dalej… Widziałeś kiedyś Zachód
Słońca z naszego nowego wiaduktu?
Albo setki migających światełek w 
wieczornych oknach Ustronia? To
widok, przez który myśl biegnie 
wyżej… i wyżej… I pojawia się 
zachwyt - już nie tylko nad przyrodą
czy architekturą, ale nad Tym, który
jest ponad wszystkim, a jednocześnie
tak bliski, że dostrzegalny w zapachu
kwiatów, uścisku dłoni, spojrzeniu 
w oczy… W Eucharystii i kratkach 
konfesjonału… „Zachwyca mnie mój
Bóg… Zawsze i we wszystkim… 
Mój Bóg!”

Nie zostajemy na górze. Przecho-
dzimy nad torami, patrząc na jadący
w dole pociąg. I nawet jeśli przy-
chodzi do głowy myśl, że może 
tam, dokąd on jedzie, jest lepiej 
i łatwiej, że nie ma takich problemów,
że świat jest prostszy, a ludzie 
„inni”, to jednak… idziemy dalej, 
kierując się w miejsca tak dobrze 
nam znane. 

Są sytuacje w życiu, kiedy trzeba,
ufając Bożemu Miłosierdziu, pójść 
w nieznane. Nasz wiadukt też prze-
cież prowadzi kierowców na inne, 
dalekie drogi. Jednak wielu z nas 
po jego przejściu schodzi na dół -
do swoich codziennych obowiązków,
do domów, rodzin, przyjaciół i 
wspólnot. To świat dany mi i Tobie.
Tu i teraz. Postarajmy się, aby był 
jak najlepszy. Niech most, który 
góruje nad Ustroniem, przypomina
nam, że drogi zawsze prowadzą do 
ludzi. Do ludzi, których w swoich
planach dał nam Główny Architekt,
Bóg.

ms

PALLOTYŃSKA?

Odeszli w grudniu do Pana:

Miłosz Marian Karbarz
Łucja Urbańska

Aleksander Mateusz Kurys
Julian Jary

Pola Marta Piątkowska
Julia Zbiciak

Lilianna Konstancja Cebula

Sakrament chrztu świętego
w grudniu przyjęli:Roman Gil /l. 48/

Ryszard Jerzy Romanowski /l. 61/
Jadwiga Maria Łukasiewicz /l. 70/
Marianna Jadwiga Ostrowska /l. 71/
Jan Grzywacz /l. 70/
Jan Trybuła /l. 83/
Halina Szajnowicz /l. 85/

Teresa Więckowska /l. 87/
Marianna Zo�a Dźwiarek /l. 87/

Leokadia Bińczyk /l. 88/
Zo�a Czerniawska /l. 90/

Stanisława Kucharczyk /l. 92/
Marianna Sułek /l. 95/
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1. Czyj grzech gładzi Baranek Boży?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Kim jest Jezus 
według świadectwa św. Jana ?

Odpowiedź: .............................................................................

.....................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

opr. Jadwiga Kulik

Jezus powiedział: „Ja się na to 
narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie”
(J 18, 37). 

W maju 1998 roku zorganizowano
na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie wystawę ukazującą
chrześcijaństwo widziane oczyma 
dzieci. Wśród prac małych artystów, 
które wzbudziły największe zainte-
resowanie, był rysunek pt. „Ukrzy-
żowanie Dzieciątka Jezus”. 

Zwykle Boże Narodzenie kojarzy 
się nam z radością z przyjścia do nas
Syna Bożego. Tymczasem Wcielenie
Jezusa Chrystusa, to początek Jego
drogi krzyżowej, to w pewnym
sensie pierwsza stacja męki Pańskiej.
Z miłości do człowieka Bóg stał się 
dzieckiem. Dzieckiem, dla którego 
nie było miejsca na tej ziemi. Dziec-
kiem, które urodziło się w ubogiej 
stajni i które Herod chciał zabić. 

Analogicznie do dziecięcego 
rysunku brzmi kolęda, jaką wykonuje

nasz para�alny chór „Gloria Dei”:
„Dziecino święta czemu drżysz 
i z taką trwogą patrzysz się? Czy 
już przed sobą widzisz krzyż na 
purpurowym nieba tle?” Jakimś 
przerażeniem napawają te słowa,
zmuszają do głębokiej refleksji. 
Śpiewamy ją ze ściśniętym sercem.

Gdyby w poniższym przekazie 
nie było mowy o cierpieniu Jezusa, 
mógłby wydawać się nawet ciepły 
w odbiorze: 

„Jednym z przełożonych klasztoru
w San Giovanni Rotondo, gdzie 
mieszkał i posługiwał św. Ojciec Pio,
był ojciec Ignazio de Ielsi. W Boże 
Narodzenie 1924 roku zapisał w 
swoim Dzienniku: „Pewna pobożna
dusza napisała do Ojca Pio życzenia,
dodając: „Widziałam Dzieciątko
Jezus, które dźwigało krzyż na 
ramionach. Kiedy podeszło do 
mnie, położyło mi krzyż na łóżku, 
mówiąc: „Weź i zanieś go Ojcu Pio, 
bo ja jestem za mały i nie umiem 
go unieść”””.

W konkluzji warto zastanowić się
nad naszą postawą wobec dzieci 
i ich losem. Jezus utożsamia się 
z dziećmi i będzie nas sądził z naszej
postawy wobec najmniejszych. 
Jakże wiele dzieci w naszej para�i, 
w naszych domach jest głodnych 
miłości, czułości, poczucia bezpie-
czeństwa. Pomóżmy dzieciom
przychodzić do Chrystusa, Najlepszego
Przyjaciela i Wychowawcy. On 
okazywał szczególną troskę o los 
dzieci. One miały zawsze dostęp 
do Niego. Także wtedy, gdy był 
bardzo zmęczony. Warto, by o tym 
pamiętali rodzice, którzy zmęcze-
niem usprawiedliwiają brak czasu 
dla swoich dzieci, brak czasu dla 
dziecięcych Nabożeństw w kościele.
Niedobrze dzieje się, gdy dzieci 
w swoich domach, para�i, szkole, 
okaleczają swoje pragnienia i są 
zmuszone rezygnować z aspiracji
do życia w prawdziwej czystej 
miłości, świętości, wolności i radości,
którą przynosi Chrystus. Nie dopu-
śćmy, by w 2017 roku w naszych 
dzieciach Dzieciątko Jezus nadal 
było krzyżowane.

UKRZYŻOWANA MALEŃKA MIŁOŚĆ

WEŹ SERCE MOJE
Uwielbiam te chwile gdy 

Zjednoczona z Tobą dzień rozpoczynam

Kiedy znak krzyża na czole znaczę
Taki skurcz serca czuję

Jak gdybyś Jezu serce moje 
Wziął w dłonie Swoje

I do serca Swego mocno je przytulił

Dzień mój Tobie oddaję 
Weź serce moje w dłonie Swoje

I do serca Swego mocno je przytul

Gdzieś w zanadrzu grzech skrywam 
Ratuj mnie Panie

Chwyć serce moje w dłonie Swoje 
I już go więcej z dłoni Twoich

Nie wypuszczaj

Jadwiga Kulik

„W „dniu Pańskim” człowiek wznosi swój głos do Boga, 
stając się rzecznikiem całego stworzenia”. 

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
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poniedziałek, 16 stycznia, od godz. 1500 
ul. Sandomierska 26
ul. Świętokrzyska 5, 11 i 13

wtorek, 17 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne
ul. Świętokrzyska 2 i 21
ul. Jana Pawła II 2

środa, 18 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 16

czwartek, 19 stycznia, od godz. 1500

ul. Cisowa 1 i 3

sobota, 21 stycznia 
zgłoszenia indywidualne 
(jeśli ktoś z Parafian nie przyjął kapłana w wyznaczonym 
terminie, a pragnie to uczynić – prosimy o kontakt z kancelarią 
parafialną – tel. 48 366 81 03 od poniedziałku do środy 
w godz. 800-1000 i 1600-1800).

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

KALENDARZ
LITURGICZNY

15 stycznia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Aleksandra, Pawła, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 3. 5-6
PSALM 40, 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
1 Kor 1, 1-3
EWANGELIA: J 1, 29-34

16 stycznia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 5, 1-10
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

17 stycznia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Mariana, Antoniego, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 6, 10-20
PSALM 111, 1b-2. 4-5. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

18 stycznia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 1-3. 15-17
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

19 stycznia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 7, 25 – 8, 6
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

20 stycznia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Sebastiana, Fabiana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 8, 6-13
PSALM 85, 8 i 10. 11-12. 13-14
EWANGELIA: Mk 3, 13-19

21 stycznia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 9, 1-3. 11-14
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 3, 20-21

1. Dziś o godz. 1300 Msza święta dla młodzieży przygotowującej się 
do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

2. Zapraszamy dziś na godz. 1700 na „Wieczór kolęd”. Wystąpią: 
Schola dziecięca, Młodzieżowa Schola Pallottiego oraz chór „Gloria Dei”.

3. Dziś o godz. 1800 Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”. 
Po Mszy świętej pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe w kawiarence.

4. W najbliższy piątek wznawiamy sprawowanie Mszy świętej 
„O Miłosierdziu Bożym” o godz. 1500.

5. W przyszłą niedzielę, 22 stycznia, przypada Uroczystość św. Wincentego
Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego 
i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Tego dnia będziemy 
dziękować Bogu za wszystkich ludzi świeckich angażujących się 
w Zjednoczenie oraz za siostry pallotynki i księży i braci pallotynów. 
W naszej para�i jest to także dzień dziękczynienia za wszystkie 
pallotyńskie misje. Na godz. 1900 zapraszamy na spotkanie Rodziców 
sióstr zakonnych, księży i kleryków pochodzących z naszej para�i i okolic.

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 ok. godz. 1400;
powrót 2 lutego rano. Szczegółowe informacje zostaną podane 
w przyszłym tygodniu.

7. Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, 
a z różnych powodów nie mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie,
prosimy o zgłoszenie się osobiste bądź telefoniczne do środy włącznie. 
Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy w sobotę, 21 stycznia.

„Nie przejmuj się zbytnio 
małymi dolegliwościami dziecka.

Pomyśl jednak, czy dziecko 
przy ich pomocy nie stara się

przyciągnąć Twojej uwagi, 
której tak bardzo potrzebuje”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH


