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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1144
12/02/2017

EWANGELIA:  Mt 5,  17-37

     Julian Tuwim w „Kwiatach polskich” pisał:
„Lecz nade wszystko - słowom naszym,

Zmienionym chytrze przez krętaczy
Jedyność przywróć i prawdziwość;
Niech prawo zawsze prawo znaczy

A sprawiedliwość - sprawiedliwość”.

    Prawdzie - tak, kłamstwu - nie. Sens naszych słów rodzi się
w sercu, w myśli. „W swoim sercu” tzn. we wnętrzu człowieka,
tam gdzie powinien mieszkać Bóg. Ostatnie zdanie dzisiejszej
Ewangelii jest podsumowaniem tego, co „Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Nie sadźcie, że przyszedłem znieść
Prawo albo Proroków. Przyszedłem... (je) wypełnić””. Mało tego,
On to prawo zaostrza. Ważniejszy jest duch prawa niż jego 

litera. „Dlatego mówię wam” i wymienia, jakim trzeba być, aby wejść do królestwa niebieskiego. Sprawiedliwszym
niż inni, nie gniewać się na swego brata, pogodzić się z przeciwnikiem, nie porzucać żony, nie przysięgać 
fałszywie – „niech mowa wasza będzie tak - tak, nie – nie”. Wyzwania te nie są proste. Wypełniając je spotykamy
się z wieloma problemami. Prawda, nie kłamstwo, wyzwoli nas z sytuacji życiowych, w których się znajdziemy. 
Jezu, obdarz nas łaską właściwego wypełniania Twoich przykazań.

Adam Żak

„Niech wasza mowa będzie tak - tak, nie - nie, 
a wszystko ponad to - pochodzi od Złego”.

6 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

„Światowy kryzys, dotykający finansów i gospodarki, 
ujawnia własny brak równowagi, 

a przede wszystkim poważny brak ukierunkowania antropologicznego, 
sprowadzający człowieka tylko do jednej z jego potrzeb:

 do konsumpcji”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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W dzisiejszej katechezie zatrzy-
majmy się nad re�eksją wokół tematów
teologii Roku Liturgicznego. Każdy 
cykl roku mieści w sobie niezwykłe
bogactwo wydarzeń związanych 
z historią zbawienia, życiem, dzia-
łalnością i Tajemnicą Paschalną 
Jezusa Chrystusa, a także wielkim
przesłaniem kultu Maryjnego, świętych
i błogosławionych. W centrum tych
wydarzeń, podobnie jak i w centrum
całego Roku Liturgicznego, znajduje
się osoba i dzieło Chrystusa, a 
szczególnie Misterium Paschalne,
czyli męka, śmierć i Zmartwych-
wstanie oraz wniebowstąpienie 
i zesłanie Ducha Świętego. Wszystkie
inne wydarzenia Roku Liturgicznego
wypływają z tego źródła Misterium 
Chrystusa i do niego zmierzają. 
Liturgia Kościoła staje się więc 
celebracją tego Misterium Chrystusa.
Począwszy od Adwentu, przez Okres
Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu,
Wielkanocy i długi Okres Zwykły
dociera do nas niezwykła, bo zbawcza
misja Chrystusa. I nie jest ona nam 
dana, byśmy mieli wyłącznie obser-
wować biernie i obojętnie etapy
misji naszego Zbawiciela, ale po to,
byśmy mogli lepiej dostrzec, jak ta
misja winna być realizowana w naszym

życiu, jak niezwykłe bogactwo 
posiada każde wydarzenie zbawcze,
które do nas dociera.

Rok Liturgiczny jest więc pamiątką
naszego Pana i nie chodzi tu o wspo-
minanie tylko, ale o celebrowanie,
czyli urzeczywistnianie w znakach 
Liturgii Misterium Paschalnego 
Jezusa Chrystusa. To On sam do nas
przemawia, kieruje słowo pouczenia
i zaprasza na spotkanie przy stole 
Eucharystycznym, by każdemu z nas
objawić największe przykazanie 
miłości Boga, który tak umiłował 
świat i człowieka, że postanowił 
siebie samego wydać w o�erze za
zbawienie świata.

To Misterium Chrystusa ukazane
jest także w obchodach Maryjnych
i ku czci świętych i błogosławionych.
Niepokalana Matka Syna Bożego 
i Matka Kościoła prowadzi swoje 
dzieci, poprzez liczne uroczystości,
święta i wspomnienia w Roku Litur-
gicznym, zawsze do swojego Syna, 
a nam przypomina, byśmy uczynili
wszystko, cokolwiek On nam powie,
bo tylko On, nasz Zbawiciel, ma 
słowa życia wiecznego. Także liczni
święci i błogosławieni, to nasi bracia
i siostry w wierze. Ich święte życie 

i zrealizowane powołanie do 
świętości ukazują owocność Chry-
stusowego Misterium. Oni wszyscy,
którzy przeszli przez życie po śladach
Chrystusowej Ewangelii, stają się 
dla nas zachętą i przykładem, że 
świętość jest możliwa i tylko życie 
oparte na Ewangelii daje człowieko-
wi poczucie sensu i doświadczenie
piękna.

Rok Liturgiczny jest niezwykle 
ważnym wydarzeniem dla całego
Kościoła, tak w wymiarze wspólnoty
wszystkich ochrzczonych, jak i dla 
każdego człowieka indywidualnie.
Mamy więc nie tylko zachowywać się
jak ci, którzy przyjmują wydarzenia 
Roku Liturgicznego, jak pamiątkę 
z fotogra�ami z czasów odległych,
ale uczynić z tych wydarzeń niezwykłe
doświadczenie obecności Boga 
i Jego łaski, która sprawia, że w nas 
pulsuje prawdziwe życie, którym 
obdarza nas Pan. To w tym nurcie
Roku Liturgicznego dojrzewa i kształ-
tuje się nasza duchowość, rozwija się
nasze powołanie i stajemy się bar-
dziej odpowiedzialni za powierzony
nam depozyt wiary. Uczyńmy wszystko,
co jest możliwe z naszej strony, aby 
na drogach Roku Liturgicznego i 
w znakach świętej Liturgii spotkać 
Zbawiciela i odpowiedzieć naszym 
świadectwem wiary i miłości na 
Jego zaproszenie do podjęcia 
powierzonej nam świętości.

KATECHEZA XLVI 
- TEOLOGIA ROKU LITURGICZNEGO

za: www.diecezja.radom.pl

W naszej sąsiedniej Para�i św. Brata
Alberta można do najbliższych 
Świąt Bożego Narodzenia codziennie
uzyskać odpust zupełny. Dekret 
w tej sprawie wydała Stolica Apo-
stolska w odpowiedzi na prośbę 
Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
Wszystko z racji Roku Jubileuszowego
Świętego Brata Alberta. W naszej 
diecezji codzienny odpust można 
też uzyskać w kościołach św. Brata 
Alberta w Skarżysku – Kamiennej 
i Starachowicach.

By uzyskać odpust należy spełnić
takie konieczne warunki: przystąpić
do spowiedzi, Komunii świętej i 
odmówić modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego.

Stolica Apostolska zachęca, by 
do kościoła św. Brata Alberta udać 
się w formie pielgrzymki i „tam
w jubileuszowych celebracjach
pobożnie uczestniczyć lub przy-
najmniej przy relikwiach Świętego 
przez odpowiedni odstęp czasu 
oddać się pobożnym rozmyślaniom
zakończonym Modlitwą Pańską, 
Wyznaniem Wiary i wezwaniami
do Najświętszej Maryi Panny i 
Świętego Brata Alberta”. Watykan

 przypomina, że odpust ten może 
być o�arowany za dusze wiernych
w czyśćcu cierpiących. Oczywiście 
możemy też go o�arować za siebie.

W dekrecie czytamy, że osoby 
starsze, chorzy i wszyscy, którzy 
z poważnej przyczyny nie mogą 
wyjść z domu, tak samo mogą uzy-
skać odpust zupełny, po „wyrze-
czeniu się jakiegokolwiek grzechu
i postanowieniu wypełnienia, kiedy
tylko będzie to możliwe, trzech 
zwykłych warunków, jeśli z jubile-
uszowymi celebracjami będą łączyć
się duchowo, modlitwy i cierpienia
swoje lub niedogodności życia
Miłosiernemu Bogu o�arując”.

opr.

ODPUST 
OBOK NAS
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ZIMOWY PEJZAŻ 
W BIAŁO-BŁĘKITNYCH 
DNIACH LUTEGO

A oto piękny obrazek zimowy:
Jest mroźno; puchaty śnieżny całun
pokrył ogromną ziemi przestrzeń;
I wszystko: każdy krzew 
i gałęzie leśnych i łąkowych drzew
otula śnieżystobiały, odrobinę błękitny, 
jakże mięciutki śnieg!
A każda cieniutka gałązka
zwisa puchatą szronu frędzlą
Jakie to piękne!
A nad tą bielą zimową 
skrzącą się milionami iskierek kolorowych
Zawisła ciemnobłękitna kopuła zimowego nieba
Ten ciemnoniebieski błękit lutowy
Przecinają szybujące wysoko jemiołuszki, 
czerwono-szare gile
granatowo-żółciutkie sikorki o okrągłych brzuszkach
I cieszą się, że świat Boży taki piękny.
Tyle miejsca w mroźnym powietrzu pod niebem mają
A więc z radości ptaszęce serduszka
Rytm taneczny mocno wystukują
a dziobki wszystkich ptasząt
ile sił w maleńkich płuckach
na chwałę Bogu Najwyższemu
niemal bez przerwy śpiewają.
Wsłuchaj się w ten ptasi, radosny koncert,
Proszę, skup się, wytęż ucho…
Prawda, że jest czego słuchać?
To ta muzyka ptaków sprawia,
że mimo zimna i mrozu, który krzepko trzyma
W twojej duszy wybucha, ciepłem o barwie złocistej
rozpalone, szczęśliwe niemal rozśpiewane słońce
A w dole, pod kopułą nieba
Przycupnęły malutkie chatynki z ogromnymi czapami
śnieżnymi.
Z każdej pióropusz popielato-białego dymu
Wysoko, wszystko w niebo się unosi
Zaś każda ta chatka o coś dobrego, pięknego
Pana Boga prosi
O spokój, szczęście, radość dla wszystkich domowników
O miłość między ludźmi, 
wszak wszyscy są braćmi, tym samym więc – dziećmi 
Przedobrego Boga.
Boże Ukochany! Tu możesz to sprawić,
By ludzie się kochali i modląc się do Ciebie
W tej miłości, zgodzie, zrozumieniu wzajemnym trwali.
Ojcze Niebieski! 
Dusza każdego człowieka jest Ci jednakowo
Kochana i droga. Czyż nie tak?
Na Ciebie więc liczymy, że to wszystko dasz nam
I że kiedyś wszyscy się spotkamy
U Cudownego Twego Nieba Bram.

Katarzyna Wilczyńska

Sakrament chrztu świętego 
w styczniu przyjęli:

Bianka Spyra
Marcel Miechowski

Julia Wurada Bamgbopa
Liliana Cywka

Aleksander Wojciech Stępień

Małgorzata Alicja Romanowska 
i Abayomi Alabi Bamgbopa

Klaudia Górska i Rafał Ulikowski

Sakrament małżeństwa 
w styczniu przyjęli:

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI
„Człowiek może wejść głęboko 
w wymiar „odpoczynku” Boga 

i mieć w nim udział, 
a dzięki temu przeżyć to samo 

radosne wzruszenie, jakiego zaznał Stwórca, 
gdy dokończywszy dzieła stworzenia 

zobaczył, że wszystko, co uczynił, 
„było bardzo dobre””.

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

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Dlaczego Bóg nie stworzył świata 
tak doskonałego, by żadne zło 

nie mogło w nim istnieć?
(…) W swojej nieskończonej mądrości 
i dobroci Bóg chciał w sposób wolny 

stworzyć świat „w drodze” 
do jego ostatecznej doskonałości”.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

12 lutego 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Damiana, Modesta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 15, 15-20
PSALM 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
2. czytanie: 1 Kor 2, 6-10
EWANGELIA: Mt 5, 17-37

13 lutego 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Juliana, Katarzyny, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 4, 1-15. 25
PSALM 50, 1bcd i 8. 16b-17. 20-21
EWANGELIA: Mk 8, 11-13

14 lutego 2017r. – WTOREK
Imieniny: Zenona, Walentego, Liliany
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 13, 46-49
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

15 lutego 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Jowity, Józefa, Faustyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 8, 6-13. 20-22
PSALM 116B, 12-13. 14-15. 18-19
EWANGELIA: Mk 8, 22-26

16 lutego 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Danuty, Daniela, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 9, 1-13
PSALM 102, 16-21. 29 i 22-23
EWANGELIA: Mk 8, 27-33

17 lutego 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Zbigniewa, Juliana, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 11, 1-9
PSALM 33, 10-11. 12-13. 14-15
EWANGELIA: Mk 8, 34 – 9, 1

18 lutego 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Maksyma, Bernadety
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 1-7
PSALM 145, 2-3. 4-5. 10-11
EWANGELIA: Mk 9, 2-13

1. Dzisiaj, z racji ferii zimowych, nie będzie Mszy świętej o godz. 1530 
dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i ich rodziców. 
Najbliższe spotkanie dla nich – podczas dziecięcych rekolekcji 
– w czwartek, 2 marca, o godz. 1630. 

2. Dzisiaj zapraszamy na godz. 1720 na Nabożeństwo.

3. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

4. W dniach od 23 do 25 lutego, przy naszym kościele 
będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci.

„Nie zmieniaj swoich zasad 
postępowania 

w zależności od układów. 
Dziecko wtedy czuje się 
zagubione i traci wiarę 

w Ciebie”.

TYLKO 
DLA DOROSŁYCH

Halina Skwarek /l. 65/
Bogusława Jadwiga Jesionek /l. 66/
Henryk Jan Karpiński /l. 66/
Janina Drużdżel /l. 73/
Jerzy Stanisław Szymanowicz /l. 73/
Leszek Henryk Grudzień /l. 76/
Janusz Jerzy Maceńko /l. 77/
Jerzy Bogusław Syta /l. 78/
Danuta Stanisława Bochniewska /l. 79/
Irena Agnieszka Kucharska /l. 81/

Odeszli w styczniu do Pana:

Stanisław Śliwiński /l. 81/
Józefa Kaszewska /l. 83/
Teresa Jadwiga Dynia /l. 84/
Jan Hankiewicz /l. 85/
Julian Gołąbek /l. 85/
Władysława Szałas /l. 86/
Stanisław Pacyna /l. 86/
Wanda Maria Woźniak /l. 87/
Jadwiga Genowefa Napiórkowska /l. 88/
Leon Dobosz /l. 92/
Leokadia Noga /l. 92/

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 : 
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Koniecznie wpisz 

cel szczegółowy: CARITAS PALLOTYŃSKA


