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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1143
5/02/2017

EWANGELIA:  Mt 5,  13-16

Czym jest to „wasze światło”? Z wypowiedzi Jezusa (J 8, 12) 
„Ja jestem światłością...” wynika, że nasze światło jest odblaskiem
światłości, którą jest Jezus. My jesteśmy światłem, kiedy idziemy 
za swoim Mistrzem, kiedy jesteśmy Jego uczniami, wypełniamy 
zalecenia Ewangelii. To nasze światło ma być widoczne przez
innych ludzi. Tym światłem są nasze „dobre czyny”. Jest to wielkie
zadanie, ponieważ nasze dobre życie będzie ewangelizacją. 
Widząc nasze „światło”, będą „chwalili Ojca naszego, który jest 
w niebie”. Stajemy się w ten sposób apostołami i za to mamy 
dziękować Ojcu, że posługuje się nami, że coś możemy zdziałać 
dla Jego większej chwały, że możemy przyczynić się do zbawienia
innych. A co z naszą grzesznością, słabnącym lub zgaszonym 
„światłem”? Aby nasza światłość była widoczna, musimy ciągle 
nawracać się. Bez tego nasze dobre czyny nie będą widoczne. 
Panie Jezu, uchroń nas od lichego tlenia się, aby nasza światłość
przez dobre uczynki była zawsze widoczna. Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dlaczego istnieje zło? (…) Dobroć stworzenia, dramat grzechu, cierpliwa miłość Boga, 
(…) zgromadzenie Kościoła, moc sakramentów oraz wezwanie do szczęśliwego życia, 

do którego wszyscy są zaproszeni, aby zgodzić się, 
lecz mogą także – co jest straszną tajemnicą – z góry to zaproszenie odrzucić”.

„Niech świeci wasze światło dla ludzi, 
aby widzieli wasze dobre czyny”.

5.  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Człowiek wierzący ma odpoczywać nie tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, 

oddając Jemu całe stworzenie w postawie uwielbienia, dziękczynienia, 
synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni”.
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W sierpniu 2016 roku, posługę 
w naszej para�i rozpoczął ks. Ryszard
Robakiewicz SAC. Zadaliśmy mu
kilka ważnych pytań.

Jak odnajduje się Ksiądz 
w nowym miejscu? 
Ks. Ryszard: W parafii jestem już 
od ponad pięciu miesięcy. Została 
mi powierzona praca z dziećmi 
i młodzieżą oazową, a także z mini-
strantami. W poprzednich para�ach
wykonywałem podobne obowiązki.
Nowym doświadczeniem jest 
prowadzenie grupy „Biała 11”. 

Jak długo jest Ksiądz kapłanem? 
Gdzie Ksiądz pracował wcześniej? 

Ks. Ryszard: Księdzem jestem od 
prawie czternastu lat. Moją pierwszą
para�ą po święceniach była Biała
Niżna koło Nowego Sącza. Później, 
po czterech latach, Ksiądz Prowincjał
skierował mnie do Warszawy, abym
podjął pracą w naszej para�i przy
ul. Skaryszewskiej. W tej para�i 
byłem pięć lat. Trzecią para�ą był
Otwock, gdzie byłem cztery lata. 
Obecnie jestem w Radomiu i proszę
o modlitwę. 

Co zdecydowało o wyborze takiej, 
a nie innej drogi życiowej?

Ks. Ryszard: Odpowiedź jest prosta. 
O tym zdecydował Bóg, a Jemu się 
nie odmawia. 

Pracuje Ksiądz jako katecheta 
w Szkole Podstawowej nr 9. 
Czy lubi Ksiądz swoją pracę? 
Co jest w niej najtrudniejsze? 

Ks. Ryszard: Lubię swoją pracę.
Katechetą jestem od początku 
mojego kapłaństwa, czyli od prawie
czternastu lat. Uczyłem już w różnych
szkołach i uważam, że podstawą jest
przygotowanie do zajęć z młodzieżą
i dziećmi. Trudności jak na razie 
nie widzę, bo spotykam się 
z życzliwością wielu osób. 

Wykonując różne obowiązki 
parafialne, z pewnością często 
brakuje Księdzu czasu. 
Co Ksiądz lubi robić, jeśli jednak 
ma Ksiądz chwilę dla siebie? 

Ks. Ryszard: Jeśli jest wolny czas,
to czytam książki historyczne, gdyż
jest to jedno z moich zainteresowań.
Innym moim hobby jest mechanika
samochodowa i motoryzacja. Oprócz
tego chętnie spędzam czas z mini-

strantami na grze w piłkę nożną. 
Skąd Ksiądz pochodzi? 
Czy często odwiedza Ksiądz 
swoje rodzinne strony? 

Ks. Ryszard: Pochodzę z Wesołej.
Przed dziesięciu laty, Wesoła stała się
dzielnicą Warszawy, czyli jestem 
warszawiakiem. :) 
Mija już miesiąc Nowego Roku. 
Jak podsumowałby Ksiądz 
kolejny rok swojego życia? 
Jakie ma Ksiądz postanowienia 
w tym Nowym Roku? 

Ks. Ryszard: Alleluja i do przodu!

Czy ma Ksiądz jakiegoś ulubionego
świętego, którego życiem 
szczególnie się Ksiądz kieruje? 

Ks. Ryszard: Moim ulubionym świętym
jest św. Jan Maria Vianney oraz 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Poznając 
ich życie, pocieszam się tym, że tak 
jak oni mam trudności ze śpiewem, 
ale pasjonują mnie swoją konse-
kwencją realizacji powołania. 

Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy wszystkiego dobrego 
w pracy w naszej parafii.

Ks. Ryszard: Również dziękuję.

„BOGU SIĘ NIE ODMAWIA” 

rozmawiały 
Aleksandra i Alicja Faryna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PILNIE POSZUKIWANA
Pokus na tym świecie jest co 

niemiara. Spotykamy się z nimi na
każdym kroku. Zachłyśnięci wolnością,
którą otrzymaliśmy z ogromnej 
miłości i zaufania od samego Boga, 
nie zawsze idziemy w dobrym 
kierunku. Niektórym ludziom chęć 
posiadania odbiera zdrowe myślenie,
a niejednokrotnie i sumienia pozba-
wia. Odpowiedzialność za słowo
i czyn jest przez wielu marginalizo-
wana. Nic to, że za niefrasobliwość 
płacą wysoką cenę, a cena jest 

dwukrotnie większa, gdy do głosu 
jeszcze dopuszczają własne ego. 

Powinnością naszą jest być odpo-
wiedzialnym i nie tylko za to, co 
robimy, także za to, czego nie robimy
(zaniedbania). Każdy człowiek,
zwłaszcza chrześcijanin, jest zobo-
wiązany, bez stawiania jakichkolwiek
warunków, do miłowania drugiego
człowieka i nie chodzi tylko o osobę,
którą darzymy uczuciem, ale o wszelkie
relacje międzyludzkie. Tak trudno
jest żyć w domu, w rodzinie, w spo-

łeczeństwie, gdzie odpowiedzial-
ność jest lekceważona. Mamy prawo
kogoś nie lubić, ale nasza wiara
nakazuje nam innych zawsze kochać. 

Nie jest moim zamiarem rozpra-
wianie o odpowiedzialności w
kontekście moralnego zachowania
człowieka. To temat na pracę dyplo-
mową. Moje maślenie jest bardziej
przyziemne. Chodzi w nim o odpo-
wiedzialność, nazwijmy ją „codzienną”.

„Spokojnie przyjmujemy panowanie pieniądza nad nami i nad naszymi społeczeństwami. 
(…) Stworzyliśmy nowych bożków. Kult starożytnego złotego cielca (por. Wj 32, 1-35) 

znalazł nową i okrutną wersję w bałwochwalstwie pieniądza i w dyktaturze ekonomii 
bez ludzkiej twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

Ciąg dalszy na 3 stronie -->
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1.  Na co się przydaje sól, 
       która utraci swój smak?

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

2. Przed kim ma jaśnieć nasze światło?

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

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

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

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECIO ileż łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy bardziej
byli odpowiedzialni za swoje słowo i czyn i nie 
stosowali tak zwanej „spychoterapii” - to nie ja,
to on winien. Usłyszałam niedawno takie zdanie:
„Są ludzie, którzy wolą umrzeć, niż dobrze żyć”. 
Drogi Czytelniku, zatrzymaj się chwilę nad tą 
wypowiedzią. Pomyśl, czy nie ma w niej mowy 
o Tobie?  

Reasumując, dosyć często spotykamy się 
z ludźmi nieodpowiedzialnymi, niejednokrotnie
przychodzi nam z nimi żyć pod jednym dachem.
Nie jest wtedy łatwo. Nie ma nic gorszego, jak 
ogromny ból we własnym domu. Dom przecież 
powinien nam zawsze dawać poczucie bezpie-
czeństwa. Życie z takim człowiekiem, co to woli 
umrzeć niż dobrze żyć - jest nie do zniesienia. 
Wzorem ludzkiego postępowania, takim „savoir
vivre” na co dzień, powinno być dla nas życie 
Jezusa Chrystusa. Jego słowa i czyny. Zechciejmy
z każdym tygodniem Jezusa coraz lepiej 
poznawać. Jadwiga Kulik

N U M E R  K R S  H O S P I C J U M 
K R Ó LO W E J  A P O S TO ŁÓ W:

0 0 0 0 1 8 5 3 4 6

Wizyta duszpasterska w tym roku w naszej para�i trwała 20 dni.
Według Urzędu Skarbowego, w 2016 roku na terenie naszej para�i
były zameldowane 15 533 osoby, które zamieszkują w 5 767 miesz-
kaniach. Odwiedziliśmy 4 180 mieszkań (o 110 mniej niż w ubiegłym
roku). Podczas odwiedzin modliliśmy się za naszych Parafian,
przynosząc dar Bożego błogosławieństwa na nowy 2017 rok.
Modliliśmy się także za tych, którzy już odeszli do Pana. 

W naszej parafii w 2016 roku do Pana odeszły 163 osoby.
Chrztów było 130. Zostało zawartych 40 małżeństw sakramentalnych.
Do I Komunii świętej przystąpiło 153 dzieci. Sakrament bierzmo-
wania przyjęły 124 osoby. Komunii świętej zostało rozdane 225 tysięcy
(wzrost w stosunku do ubiegłego roku). W naszej para�i jest
ok. 140 osób chorych, które odwiedzamy z sakramentami świętymi
w I piątki miesiąca. Smutkiem napawa fakt, że mimo naszych apeli,
nadal umierają osoby niezaopatrzone sakramentami świętymi. 

Miniony rok przeżyliśmy pod znakiem 1050-lecia chrztu naszej
Ojczyny i Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Był to także Rok
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Czy staliśmy się bardziej
otwarci na Boże miłosierdzie i bardziej miłosierni wobec naszych 
bliźnich?

Jako parafia, w październiku 2016 roku pięknie przeżyliśmy 
nawiedzenie kopii cudownej Figury św. Michała Archanioła z Gargano.
Zachęcamy do ufnej modlitwy do św. Michała Archanioła w inten-
cjach osobistych, Kościoła i Ojczyzny. Prosimy też o modlitwę 
za nasze para�alne misje, które rozpoczniemy w II Niedzielę 
Wielkiego Postu. 

Wszystkim Parafianom serdecznie dziękujemy za możliwość 
spotkań z Wami na kolędzie, za wspólną modlitwę, rozmowy i za 
złożone przy tej okazji o�ary. Bóg zapłać! Wszystkie sprawy, które
przeżywacie, a którymi dzieliliście się z nami, przedstawiamy 
dobremu Bogu prosząc o Jego miłosierdzie i błogosławieństwo 
dla całej naszej para�i.

STATYSTYKI I PODSUMOWANIA 

Ksiądz Proboszcz
Lucjan Rożek SAC

W GODZINIE PRÓBY
W godzinie próby 
Bądź ze mną Chrystusie

Bądź
Gdy usłyszę pukanie do drzwi 

Niech na oścież je otworzę
I powiem wejdź proszę 
Jestem gotowa  

Bądź 
Gdy w obronie Praw Twoich stoję

Najbardziej się boję 
Czy dam radę gdy będę musiała 
Stanąć w obronie Twojego imienia 

Fakt ten prawdy nie zmienia 
Że uwielbiam Cię Jezusie

Ale
Bądź przy mnie w godzinie próby

Niech mówię językami o Miłosierdziu 
Aby rozumieli że przebaczam 

Bądź ze mną
Gdy odwagi mi zabraknie 

Mogę liczyć tylko na Ciebie
Jadwiga Kulik
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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

5 lutego 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Adelajdy, Izydora, Agaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 58, 7-10
PSALM 112, 4-5. 6-7. 8a i 9
2. czytanie: 1 Kor 2, 1-5
EWANGELIA: Mt 5, 13-16

6 lutego 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Doroty, Kseni, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 1, 1-19
PSALM 104, 1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c
EWANGELIA: Mk 6, 53-56

7 lutego 2017r. – WTOREK
Imieniny: Ryszarda, Teodora, Romualda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 1, 20 – 2, 4a
PSALM 8, 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 7, 1-13

8 lutego 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Hieronima, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 2, 4b-9. 15-17
PSALM 104, 1-2a. 27-28. 29b-30
EWANGELIA: Mk 7, 14-23

9 lutego 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Cyryla, Eryki, Apolonii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 2, 18-25
PSALM 128, 1b-2. 3. 4-5
EWANGELIA: Mk 7, 24-30

10 lutego 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Jacak, Scholastyki, Elwiry
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 1-8
PSALM 32, 1b-2. 5. 6-7
EWANGELIA: Mk 7, 31-37

11 lutego 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Łazarza, Lucjana, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-24
PSALM 90, 2 i 4. 5-6. 12-13
EWANGELIA: Mk 8, 1-10

1. Msza święta hospicyjna dziś o godz. 1430.
2. Dziś o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych

dla Wspólnoty Żywego Różańca, a na godz. 1720 zapraszamy wszystkich
na Nabożeństwo do kościoła.

3. Jutro I poniedziałek miesiąca. O godz. 1720 wypominki roczne, 
a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych. 

4. W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Wszystkich chorych, starszych, lekarzy,
pielęgniarki, pielęgniarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia 
zapraszamy tego dnia na Nabożeństwo do Matki Bożej. O godz. 830 różaniec
i okazja do spowiedzi, o godz. 900 Msza święta i Adoracja. Także o godz. 1800

będziemy modlić się szczególnie za chorych i służbę zdrowia.
5. W przyszłą niedzielę, z racji ferii, nie będzie Mszy świętej dla dzieci 

przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej. Najbliższe spotkanie
dla nich - podczas dziecięcych rekolekcji - w czwartek, 2 marca, o godz. 1630.

6. W przyszłą niedzielę, 12 lutego, o godz. 1800 Msza św. dla Pielgrzymów
„Białej 11”.

7. Wszystkich chłopców zapraszamy do bycia ministrantami. 
Zapisy kandydatów przyjmuje ks. Ryszard.

8. Siostry zmartwychwstanki zapraszają dziewczęta z gimnazjum i liceum 
na rekolekcje do Warszawy. Odbędą się one w dniach 17-19 lutego. 
Szczegóły w naszej Gazetce i na plakacie.

N U M E R   K R S  
C A R I TA S 

PA L L O T Y Ń S K I E J : 
0 0 0 0 3 0 9 4 9 9

Koniecznie 
wpisz cel szczegółowy: 
CARITAS PALLOTYŃSKA

SPĘDŹ WEEKEND 
Z JEZUSEM!

Siostry 
Zmartwychwstanki 
zapraszają dziewczęta 
z gimnazjum i liceum 

NA REKOLEKCJE 
DO WARSZAWY

Odbędą się one w dniach: 17 lutego (od godz. 1830) 
                                        do 19 lutego  (do godz. 1400). 

Prosimy o zgłaszanie się do 12 lutego. 
Tel. 535033416 - s. Renata.

Adres: ul. Krasińskiego 31, 01 - 784 Warszawa Żoliborz

„Nie przeceniaj dziecka. To jest krępujące i niekiedy zmusza dziecko 
do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH


