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Jakże wierny słowom dzisiejszej Ewangelii był św. Wincenty Pallotti. Pan wysłu-
chawszy próśb, aby „wyprawił robotników na swoje żniwo”, kieruje do tej pracy 
Wincentego. Podjęta z wielką gorliwością i poświęceniem, przynosi w skutkach
powołanie do życia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pracowników na żniwie
Pańskim przybywa. Hasłem głoszonym przez samego Świętego jak i przez jego
Współbraci są słowa dzisiejszej Ewangelii: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.
Kto może być apostołem, pracownikiem na Pańskim żniwie? „Każdy, kto z całą 
gorliwością, na jaką go stać, stosownie do swego stanu, stopnia i warunków, 
stara się spełniać dzieła miłosierdzia i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju 
apostolstwo” (św. Wincenty Pallotti).

„Mówcie im: 
Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

Adam Żak
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ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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EWANGELIA:  Łk 10,  1-9

Czego sobie życzą pallotyni z okazji Uroczystości św. Wincentego Pallottiego?
Życzą sobie tego, by każdy, kto przyjął chrzest wiedział, że jest uczniem Jezusa.

A być uczniem, to znaczy głosić innym miłość Ewangelii.
Oby w naszej para�i każdy Para�anin czuł się odpowiedzialny za zbawienie drugiego człowieka!
Oby Parafianie z Ustronia i Młodzianowa prowadzili innych do poznania i ukochania Boga!

Nie ustanie Dzieło św. Wincentego Pallottiego, 
dopóki KAŻDY CZŁOWIEK nie będzie czuł się kochany.

ŻYCZEN IA

CHCESZ BYĆ ŚWIĘTYM? CHCESZ BYĆ PALLOTYNEM?
To nie są dwa rozbieżne pytania. To są pytania, które się łączą! 

Co więcej – akurat te dwa pytania tworzą wspaniałą całość! 

Najkonkretniejsze informacje o byciu w przyszłości pallotynem 
– u ks. Rafała Czekalewskiego SAC (tel. 516 163 501, centrumapostol.pl)

Najkonkretniejsze informacje o byciu świętym – u Pana Jezusa, 
najlepiej na Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
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za: www.zak-pallotti.pl

W ROKU JUBILEUSZU 
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

ZAPRASZAMY DO NASZEGO KOŚCIOŁA NA MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI: 
O OPIEKĘ MATKI BOŻEJ, O POKÓJ I POMYŚLNOŚĆ DLA NASZEJ OJCZYZNY

ORAZ O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA RZĄDZĄCYCH

dziś, 21 stycznia, godz. 1300

Środa Popielcowa, 14 lutego, godz. 630

niedziela, 11 marca, godz. 915

Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia, godz. 915

czwartek, 3 maja, godz. 915

niedziela, 17 czerwca, godz. 915

niedziela, 8 lipca, godz. 2000

niedziela, 19 sierpnia, godz. 915

niedziela, 2 września, godz. 1145

niedziela, 7 października, godz. 915

niedziela, 11 listopada, godz. 1800

Od dziś na łamach naszej Gazetki
będziemy drukowali teksty o tym, 
czym tak naprawdę jest Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego (ZAK).

Początki Zjednoczenia Apostol-
stwa Katolickiego sięgają 9 stycznia
1835 roku. W tym dniu, z natchnienia
Bożego, św. Wincenty Pallotti
(1795-1850) postanowił założyć dzieło,
dzięki któremu wszyscy członkowie
Ludu Bożego mogliby uczestniczyć
w ewangelizacyjnej misji Kościoła.
Św. Wincenty Pallotti był przeniknięty
ideą, że wszyscy ochrzczeni – od-
powiadając na „nowe przykazanie”
miłości (por. J 15, 12-15) – są powołani
do czynnego troszczenia się o zba-
wienie bliźniego tak jak o zbawienie
własne; uważał on ponadto, że 
osobiste inicjatywy apostolskie 
byłyby bardziej skuteczne, gdyby je
podejmowano w formie zrzeszonej 
i ukierunkowano na wspólną misję 
życia Ewangelią i jej głoszenie.

Od samego początku Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego jednoczyło
różne wspólnoty wiernych każdego

stanu – świeckich, duchownych i
osoby zakonne – pragnących kształ-
tować własne powołanie według
apostolskich ideałów Założyciela.
Uczestnictwo w tym samym chary-
zmacie  zakłada konieczność rozróż-
nienia, a jednocześnie wzajemnego
uzupełniania się różnych stanów
w kościelnej komunii.

Jak czytamy w pierwszym artykule
Statutu Generalnego: „Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego, jako dar
Ducha Świętego, jest komunią wier-
nych, którzy zjednoczeni z Bogiem 
i pomiędzy sobą, żyjąc według
charyzmatu św.  Wincentego Pallot-
tiego, pobudzają współodpowie-
dzialność wszystkich ochrzczonych
za ożywianie wiary, za rozpalanie 
miłości w Kościele i świecie, i za 
doprowadzenie wszystkich do 
jedności w Chrystusie”.

Na przestrzeni całej historii Zjed-
noczenie Apostolstwa Katolickiego
otrzymało różne świadectwa uzna-
nia ze strony władzy kościelnej.
Reskryptem z dnia 4 kwietnia 1835 r.
(tę datę uznaje się za dzień powstania
ZAK), ówczesny Wikariusz Rzymu, 
kardynał Carlo Odescalchi, udzielił
swojego błogosławieństwa członkom
– dopiero co powstałego – Poboż-
nego Zjednoczenia Apostolstwa
Katolickiego. Następnie, dnia 11 lipca
tego samego roku, papież Grzegorz XVI

udzielił temu stowarzyszeniu „tysiąca
błogosławieństw” (tak zapisał w swoich
pismach św. Wincenty Pallotti). 

Przed Soborem Watykańskim II
idea apostolstwa świeckich, idea 
św. Wincentego Pallottiego, była 
swoistym ewenementem. O prawie
130 lat Pallotti wyprzedził to, co 
dokonało się na Soborze. Dopiero 
to Spotkanie papieża i biskupów 
z całego świata stworzyło perspek-
tywę dla rozwoju pallotyńskiego
charyzmatu. Sobór potwierdził wizję
Kościoła i rozumienia apostolstwa 
w ujęciu Pallottiego. Sobór sprawił,
że rola świeckich i ich zaangażowanie
w budowanie Kościoła eksplodo-
wała z przeogromną mocą. 

Powstały liczne ruchy i wspólnoty
angażujące ludzi świeckich. Znamien-
nym jest, że Wincentego Pallottiego 
kanonizowano podczas Soboru.

Papieska Rada ds. Świeckich 
ostatecznie potwierdziła erygowanie
Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-
kiego jako międzynarodowego
publicznego stowarzyszenia wiernych
na prawie papieskim, z osobowością
prawną, dnia 28 października 2008 r.,
w Święto Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza.

c.d.n.

ZJEDNOCZENIE /1/

Apostolstwa Katolickiego (ZAK).

Początki Zjednoczenia Apostol

„Dziękuję za piękny przykład, jaki mi daje tylu chrześcijan o�arujących z radością swoje życie i czas. 
Świadectwo to ubogaca mnie i podtrzymuje w moim osobistym dążeniu do przezwyciężenia egoizmu, 

by się jeszcze bardziej poświęcić”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

1515
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Słyszeliśmy go wielokrotnie.  Z reguły
w czasie uroczystych Mszy świętych,
kiedy stawał się jej elementem.
Wykonuje pieśni zgodnie z aktu-
alnym cyklem Liturgii. Z rzadka 
występuje w ramach koncertów,
prezentacji, chóralnych przeglądów.

Często przebywając poza Rado-
miem – słuchałem go dosłownie 
kilka razy.

Nie zrezygnowałem tedy z okazji
– i gdy ogłoszono jego występ 
– wybrałem się 7 stycznia br. do 
radomskiej katedry. 

Wieczór zapowiadał się ciekawie.
Nasz „Gloria Dei” występował po 
Kameralnym Chórze Mieszanym 

im. Biskupa Jana Chrapka, a ten 
zaprezentował się bardzo dobrze.

Już wyjście „naszego” chóru, choć
ilościowo trzy razy mniejszego,
wypadło efektownie. Gustowne,
białe bluzeczki oraz długie czarne 
spódnice dwunastu pań oraz rząd 
sześciu panów, w eleganckich 
koszulach i garniturach, ustawionych
nieco wyżej, dobrze wszystkich 
usposobiło.

Chwila przygotowania i… usły-
szeliśmy pierwszy utwór. Bardzo 
dobra akustyka pozwoliła dokładnie
słyszeć każdy głos. Delikatne,
oszczędne gesty dyrygenta dały 
nam jasny sygnał, jak doskonale 
zgrany jest cały zespół. Zasłucha-
liśmy się na dobre. 5 kolęd wybrzmiało

niemalże w jednej chwili.
Do jednej z nich włączono delikatnie

głos organów. Współbrzmienie
chóru i instrumentu było wyjątkowe.

Wracając, pomyślałem o roku 
stulecia odzyskania przez Ojczyznę 
niepodległości. Wiem, że nasz chór 
składa się z wolontariuszy, ale… 
jak dobrze byłoby usłyszeć kilka 
patriotycznych koncertów szcze-
gólnie właśnie w 2018 roku…
Wszak pereł nie chowa się, 
perłami się chwali.

Warto więc podziękować każdej
Chórzystce i każdemu Chórzyście 
oraz Panu Dyrygentowi – naszemu 
Panu Organiście.

„GLORIA DEI”

Św. Wincenty Pallotii, to był taki
człowiek, który miał wielkie pragnienia.
Wiedział, że księża nie dadzą rady, 
by dotrzeć z miłością Boga do każdego
człowieka, szczególnie do takiego,
który nie bardzo już pamięta drogę
i nie zna czasu Spotkania w świątyni. 

Największym dziełem św. Wincen-
tego Pallottiego nie są księża i bracia

pallotyni (czyli Stowarzyszenie Apo-
stolstwa Katolickiego) ani siostry
pallotynki. Można powiedzieć, że
pallotyni narodzili się do życia „nie-
chcący” – tylko po to, by czuwać 
nad największym dziełem św. Win-
centego.

A tym dziełem jest Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego. Czyli wielkie
międzynarodowe publiczne  stowa-
rzyszenie wiernych, które ma oso-
bowość prawną i jest zatwierdzone
przez papieża.

Członkiem Zjednoczenia może
być każdy człowiek ochrzczony.
Każdy, który pragnie żyć duchem 
św. Wincentego Pallottiego; każdy 
który pragnie ożywiać wiarę, roz-
palać miłość, jednoczyć innych 
w czynieniu dobra. 

Twój czas i Twoje talenty, to jest

to, co możesz o�arować Kościołowi
świętemu. Tak wiele Wspólnot w
naszej para�i oczekuje, byś się w nie
włączył i pomnażał dobro. A może
dzięki głębokiej modlitwie i natchnie-
niom Ducha Świętego, w naszej 
para�i – dzięki Tobie, drogi Czytel-
niku – powstanie nowa Wspólnota, 
która da szczęście Tobie i innym?

Św. Wincenty Pallotti, zakładając
swoje Dzieło, spotkał się z wieloma
problemami. Tak to już jest, że dobro,
ale takie prawdziwe, a nie pozorne,
rodzi się w bólu. Pallotti bólem i 
przeciwnościami się nie przejmował,
ale doskonalił się w pokorze i nigdy
nie narzekał, że jest mu źle.

W dniu Uroczystości św. Wincen-
tego Pallottiego pomyślmy, co
możemy uczynić, aby na Ustroniu 
i Młodzianowie łatwiej było poznać
i ukochać Boga.

O PALLOTTIM KRÓTKO

xp

Michał Jakaczyński

Wspólnota dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

zaprasza do wzięcia udziału 
w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. 
Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła 

w czwartek, 1 lutego, o godz. 1630. 
Powrót 2 lutego ok. godz. 630. 

Koszt wyjazdu: 40 zł. 
Zapisy pod numerem telefonu: 48 366 42 32.ZAPROSZENIE



4 | Moja Parafia

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEKALENDARZ
LITURGICZNY

21 stycznia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 3, 1-5. 10
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
2. czytanie: 1 Kor 7, 29-31
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

22 stycznia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Sm 5, 1-7. 10
PSALM 89, 20. 21-22. 25-26
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

23 stycznia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 6, 12b-15. 17-19
PSALM 24, 7-8. 9-10
EWANGELIA: Mk 3, 31-35

24 stycznia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Tymoteusza, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-17
PSALM 89, 4-5. 27-28. 29-30
EWANGELIA: Mk 4, 1-20

25 stycznia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Pawła, Miłosza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 9, 1-22
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

26 stycznia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Mariusz, Marta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
PSALM 51, 3-4. 5-6b. 6c-7. 10-11
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

27 stycznia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Angeliki, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17
PSALM 51, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

1. Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie para�alnej pallotynów 
z Sekretariatu Misyjnego z Ząbek k. Warszawy: ks. Marka Pasiuka SAC
oraz ks. Benjamina Bahaski Bavakalwandze SAC. Dzisiaj po Mszach świętych
można złożyć do puszek o�arę dla misjonarzy – pallotynów posługujących
na całym świecie.

2. Dziś, w Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, uwielbiamy Boga 
za wszystkich ludzi świeckich angażujących się w Zjednoczenie 
Apostolstwa Katolickiego oraz za siostry pallotynki i księży i braci pallotynów.

3. Dziś o godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo. 

4. Dziś i jutro szczególną modlitwą ogarniamy wszystkie Babcie i Dziadków.
Dziękujemy za ich troskę o codzienny spokój, a szczególnie za wielki 
skarb przekazywania wiary młodemu pokoleniu.

5. W czwartek, w Święto Nawrócenia św. Pawła, zakończymy Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

6. Kończymy czas wizyty duszpasterskiej. Jeśli ktoś z Para�an nie przyjął 
kapłana w wyznaczonym terminie, a pragnie to uczynić – prosimy 
o kontakt w tygodniu z kancelarią para�alną. Dziś i za tydzień zgłoszenia
kolędy można dokonać w zakrystii. Zgłoszone domy i mieszkania 
kapłani odwiedzą w przyszły poniedziałek, wtorek i środę.

7. W gablocie jest informacja o projekcie „Nowa Szansa” – bezpłatnych 
szkoleniach dla osób poszukujących ciekawej pracy.

8. Na parkingu przed kościołem stoi kontener na makulaturę. Dochód 
ze zbiórki makulatury jest przeznaczony na potrzeby grupy 
pielgrzymkowej „Biała 11”.

wtorek, 23 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 5 
ul. Grenadierów 12/14/16

piątek, 26 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 21
ul. Sandomierska 26poniedziałek, 22 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 25
sobota, 27 stycznia, 
od godz. 900

ul. Cisowa 1 i 3
ul. Świętokrzyska 2
ul. Świętokrzyska domki
     jednorodzinne

czwartek, 25 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 11 i 13
ul. Cisowa 7

poniedziałek, 29 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Jana Pawła II 2

środa, 24 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 15 i 17

poniedziałek, wtorek i środa (29, 30 i 31 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 piątku w godz. 800-1000 i 1600-1800; 
w niedziele zgłoszenia kolędy można dokonać w zakrystii).

„„Pascha tygodnia” staje się 
w pewien sposób „Pięćdzie-
siątnicą tygodnia”, w której 

chrześcijanie wciąż na nowo
przeżywają radosne spotkanie 
Apostołów ze Zmartwychwstałym,

 a On ożywia ich tchnieniem 
swego Ducha”.

ŚW. JAN PAWEŁ II
 MÓWI O NIEDZIELI


