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    Ewangelia dzisiejszej Uroczystości przypomina o dwóch
bardzo ważnych wydarzeniach w życiu chrześcijanina: mało
robotników w winnicy Pańskiej i „przybliżyło się do was
Królestwo Boże”. Tymi problemami przejął się św. Wincenty
Pallotti. „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo”. Aby robotników było więcej, święty zakłada
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Robotnicy na żniwa
nie są werbowani za pomocą wezwań, ale są „posłani” przez
Boga, który wysłuchuje naszych próśb. Apostolat bez 
modlitwy staje się rzemiosłem. Jest ona siłą do pracy ewan-
gelizacyjnej, ponieważ jesteśmy „posłani jak owce między 

wilki”. Jeśli apostolat nie jest przesycony miłością Chrystusa, staje się „podbojem”. Stylem misji jest również 
ubóstwo. „Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów”. Apostoł woli odwiedzać domy ubogich, słabych 
(„uzdrawiajcie chorych”). Jeśli w misji nie przyjmujemy stylu ubóstwa i tego co zasadnicze w życiu –   staje się 
ona widowiskiem. „Żniwo wprawdzie wielkie”. Jaki jest w tym mój udział? Myśl św. Wincentego, „by wszyscy 
starali się o zbawienie bliźniego”, niech będzie mottem w moim życiu. Adam Żak
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ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało”.

EWANGELIA: Łk 10, 1-9

 630, 800, 930 /dla młodzieży/, 1100 /dla dzieci/, 1230 i 1800.
MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE W NASZYM KOŚCIELE:

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

W patronalne Święto naszych radomskich Kapłanów – Pallotynów, 
naszych Duszpasterzy, składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Waszą radością będzie zawsze pełnienie woli Bożej! 

Niech św. Wincenty Pallotti błogosławi Wam 
w dążeniu do świętości, utwierdza w gorliwości, 

w oddaniu w pracy duszpasterskiej! 
Niech obdarza męstwem w walce ze złem! 

Bądźcie znakiem, w którym ludzie będą rozpoznawać Chrystusa!
Ad Infinitam Dei Gloriam – Dla Nieskończonej Chwały Boga!

ŻYCZENIA
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poniedziałek, 21 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Sandomierska 16

wtorek, 22 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Sandomierska 17, 24 i 26
ul. Sandomierska 28 
(mieszkania od 1 do 30)

środa, 23 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Sandomierska 28 
(mieszkania od 31 do 60)
ul. Jana Pawła II 2 i 4
ul. Cisowa 1 i 3 

czwartek, 24 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Cisowa 5 i 7
ul. Świętokrzyska 5 i 17

piątek, 25 stycznia, 
od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 13, 15 i 21

sobota, 26 stycznia, 
od godz. 930

ul. Sandomierska 9
ul. Świętokrzyska 2 i 11
ul. Świętokrzyska domki 
jednorodzinne
zgłoszenia indywidualne 

poniedziałek, 28 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.

Nasza młodzianowska para�a, 
już od lat, pięknie wpisuje się w
tradycję bożonarodzeniowego 
kolędowania. 

Wieczór Kolęd, który odbył się 
tydzień temu, był bardzo piękny.
Otworzył go doniosły i pełen muzycznej
elegancji występ chóru „Gloria Dei”,
który pod przewodnictwem Pana 
Organisty Romana Danielewicza
wykonał trzy kolędy: „Dzisiaj w
Betlejem”, „Święta Panienko” i „Gore
Gwiazda Jezusowi”. Następnie swoje
umiejętności wokalne zaprezentowała
Schola dziecięca, której akompa-
niowała Siostra Magdalena Reda CR.
Szczególnie wzruszająca była w ich 
wykonaniu kolęda Powstańców
warszawskich, która udowodniła, 
że na każdym etapie naszej historii 
Polacy chcieli kultywować zwyczaj 
kolędowania. Koncert zakończył 
występ wspaniałej młodzieżowej 
Scholi Pallotiego, która wykonała
trzy utwory: „Gore Gwiazda Jezusowi”,
„Gdy śliczna Panna” oraz „Pierwsza
Gwiazda”. Multinstrumentalny występ
młodzieży wraz z ich przepięknym 
wokalem daje radosną pewność,
że tradycja kolędowania w narodzie
jest żywa i prędko nie zaginie.

Zwyczaj kolędowania i wspólne
śpiewanie kolęd, to głęboko zako-
rzeniona polska tradycja. Słowo
„kolęda”, które wywodzi się od łaciń-
skiego „calendae” i oznacza w dosłow-
nym tłumaczeniu „pierwszy dzień
miesiąca”,  ma rodowód rzymski i
romański, które to kultury wraz z
obyczajem chrześcijańskim stały się 
podstawą kultury europejskiej. 

Najstarsze polskie kolędy pochodzą
z XV wieku i są łacińskimi i czeskimi 
pieśniami przełożonymi na język
polski. Złotym wiekiem polskich 
kolęd był XVII i XVIII wiek, czyli okres

baroku. To wtedy polskich kolęd
powstało najwięcej i w wielu formach
pozostały do czasów współczesnych.
Jedną z najstarszych kolęd jest
„Anioł pasterzom mówił”, której
zapis datuje się na rok 1551. Oprócz
niej także: „W żłobie leży”, której 
autorem – podobnie jak kolędy 
„Gdy się Chrystus rodzi” – jest ks. Piotr
Skarga.  Powstanie kolęd „Przybieżeli
do Betlejem” i „Lulajże Jezuniu”
również przypada na wiek XVII, 
a przypuszcza się, że kolęda „Bóg 
się rodzi” wywodzi się z 1792 roku, 
co budziło skojarzenia z ówczesną 
sytuacją Polski, czyli rozbiorami. 
Największą popularnością na całym
świecie cieszy się wciąż, napisana 
w 1818 roku, kolęda „Cicha noc”, 
która została przetłumaczona na 
ponad 300 języków.

Śpiewanie kolęd ma nie tylko 
długą i bogatą tradycję, ale jest 
zwyczajem, który ma moc jedno-
czenia ludzi. Kolędowanie pozwala
budować wspólnotę, jedność, poczucie
przynależności. Niesie mnóstwo pozy-
tywnych emocji, gdyż przywodzi 
na myśl dom rodzinny i tę jedyną,
niepowtarzalną w roku noc. Wspólne
śpiewanie kolęd zbliża do siebie ludzi,
sprawia, że nikt nie czuje się osamot-
niony. Bez wspólnego kolędowania
Wigilia jest jedynie może trochę 
bardziej uroczystą kolacją. To dzięki
pięknym polskim kolędom Święta 
Bożego Narodzenia przeżywa się
głębiej, mocniej jednocząc się 
z Bożym Dziecięciem. 

To wielka radość, że w naszej 
para�i Wieczór Kolęd jest już piękną
tradycją. Mamy wspaniałe głosy, 
prawdziwe wokalne talenty i chęci, 
które czynią naszą para�ę wspól-
notą ludzi tworzących na chwałę 
Bożą.

KOLĘDOWANIE W NASZEJ PARAFII

mf

„Wincenty Pallotti był zwiastunem przyszłości... 
Prawie o sto lat uprzedził on odkrycie następującego faktu: 

W świecie ludzi świeckich, do tego czasu biernym, ospałym, lękliwym 
i niezdolnym do wypowiadania się, istnieje wielka energia służenia dobru. 

Święty zapukał do sumienia świeckich, jak puka się do drzwi” 
(Homilia Papieża Pawła VI w katedrze we Frascati, 1 września 1963 roku)
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Życie ich było proste i prawe...
21 stycznia przypada Dzień Babci,

a 22 stycznia Dzień Dziadka. Joachim
i Anna – najsłynniejsi Dziadkowie 
w historii świata. Dzidkowie Jezusa.
Matkę Jezusa, Dziewczynę z Nazaretu,
Maryję [hebrajskie imię Miriam], 
doskonale znamy. Ojca też. Ale co 
wiemy o Dziadkach Jezusa?

„Życie ich było proste i prawe” -
tymi słowami anonimowy autor
średniowiecznej legendy „Księga 
o narodzeniu świętej Maryi” opisuje
życie Rodziców Matki Pana Jezusa, 
świętych Joachima i Anny. Wiele
wiadomości o nich znajdujemy 
w apokryfach.

Babcia Jezusa Anna przyszła na
świat w Betlejem, około 70 lat przed
Jego narodzeniem. Anna wywodziła
się z królewskiego rodu Dawida.
Otrzymała od rodziców staranne
wychowanie, pogłębione przez służbę
w Świątyni Jerozolimskiej. Gdy miała
24 lata poślubiła Joachima, Galilej-
czyka z zamożnej i znakomitej rodziny.
Zamieszkali w Nazarecie. Małżonków
łączyło wielkie uczucie, ale nie byli 
szczęśliwi. Mimo dwudziestu lat 
pożycia nie mieli dzieci. Joachim 

będąc już w podeszłym wieku udał się
na pustynię, by tam przez 40 dni 
pościć i modlić się o potomstwo.
Anna zaś błagała Boga w swoim
domu o zdjęcie z niej piętna niepłod-
ności. Żeby uniknąć ludzkiego gadania
i drwin [z powodu braku dzieci]
przeprowadzili się z Galilei do Jero-
zolimy. Zamieszkali w miejscu, gdzie
dziś wznosi się kościół św. Anny.
W kilka miesięcy po przeprowadzce,
we wrześniu 19 roku p.n.e., 44-Letnia
Anna powiła przecudnej urody
dziewczynkę, której nadano imię
Miriam. 

Młodziutką Miriam Rodzice oddali
na wychowanie do Świątyni Jerozo-
limskiej. Z innymi dziewczętami
wzrastała w cnocie, poznawała Pisma,
aby w końcu zostać żoną Józefa.
Joachim i Anna doczekali się WNUKA.
Rodzice nadali Mu imię JEZUS. 

Szczęśliwe zakończenie historii 
Joachima i Anny okazało się począt-
kiem chrześcijaństwa. Nie wiadomo
kiedy umarła św. Anna. Apokryfy 
mówią, że gdy Maryja została zaślu-
biona Józefowi, Anna odeszła w cień
– jej rola w historii została już speł-
niona.

DZIADKOWIE Z KRÓLEWSKIEGO RODU

Babunia... Babcia... Starsza drobna
kobieta, trochę przygarbiona i siedząca
przy łóżku z różańcem w ręku... 

Taki obraz mam w pamięci, jak 
myślę o mojej Babci. Nikt tak pięknie
bajek i historii nie opowiadał, jak 
Babcia. Zawsze ciekawie, z humorem,
ale i morałem na końcu, bo czytać 
nam nie mogła ze względu na słaby
wzrok. Często słuchała radia. Do
kościoła miała daleko, a nogi nie
pozwalały na dalekie wędrówki, 
więc w niedzielę słuchała Mszy świętej
transmitowanej przez radio. Pierwsza
uczyła nas pacierza i modliła się 
w intencji wszystkich naszych trud-
nych spraw. O zdrowie, o zdanie 
egzaminów, o ukończenie szkoły... 

Każda dla nas trudna sprawa była
polecana Matce Najświętszej w
modlitwie różańcowej. Jestem pewna,
że wiele trudności mojego nasto-
letniego życia pokonałam tylko dzięki
wsparciu i modlitwie mojej Babci. 

Wydawało się, że będzie zawsze,
ale niestety... odeszła. Nie zdążyłam
nawet jej za wszystko podziękować.
Dziś, chociaż nie ma jej już z nami 
tyle lat, wciąż tęsknię. Dziękuję, 
że byłaś. Jedyne co mogę teraz
o�arować, to modlitwę i Komunię 
świętą w jej intencji...

Dlatego, jeśli masz jeszcze swoją
babcię i dziadka, to w najbliższym 
czasie idź do nich. Podziękuj za 
wsparcie, modlitwę i za to, że po 
prostu są. Nie wiesz, czy za dzień, 
miesiąc, rok, będą jeszcze z Tobą. 
Niczego nie odkładaj na później, 
bo możesz nie zdążyć...

DZIĘKUJĘ, BABCIU

opr. 
Jadwiga Kulikmz
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IA Ukochanym Babciom i Dziadkom
w dniu Ich Święta

bukiet kwiatów ślą Wnuczęta.
Każdy płatek w pęku róży niech Wam powie, 

jak nam cenne Wasze zdrowie.
I laurkę z serduszkami u stóp Waszych

dziś składamy.
Łaski z nieba Wam życzymy 
na dzień każdy i od święta.

Matka Boża niech Wam sprzyja,
niech Was słońce ze snu budzi.

Tego życzą Wam 
WNUCZĘTA.

niech Was słońce ze snu budzi.niech Was słońce ze snu budzi.niech Was słońce ze snu budzi.niech Was słońce ze snu budzi.

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Aniołowie współdziałają 
we wszystkim, 

co dla nas dobre”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„W każdym wypadku, w każdych okolicznościach, jesteśmy wezwani, by być osobami-amforami, 

by dać pić innym. Niekiedy amfora przekształca się w ciężki krzyż, ale właśnie na krzyżu Pan, 
przebity, oddał się nam jako źródło wody żywej”.



4 | Moja Parafia

1. Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie para�alnej pallotynów 
z Sekretariatu Misyjnego z Ząbek k. Warszawy: ks. Zbigniewa 
Pawłowskiego SAC – najstarszego czynnego misjonarza w naszej 
Prowincji Chrystusa Króla, wieloletniego kustosza Sanktuarium w Kibeho 
w Rwandzie, który obecnie przebywa na urlopie w Polsce, oraz 
ks. Tadeusza Bazana SAC – także wieloletniego misjonarza Afryki. 
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. Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończymy
w piątek. Dziś o godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo. 

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

5. We wtorek rozpoczynają się 34. Światowe Dni Młodzieży w dalekiej 
Panamie, które potrwają do niedzieli, 27 stycznia. Są tam obecni 
przedstawiciele także z naszej para�i. 

7. Chórowi „Gloria Dei”, młodzieżowej Scholi Pallottiego oraz Scholi 
dziecięcej dziękujemy za piękne przygotowanie Wieczoru Kolęd.

8. Na tablicy ogłoszeń jest informacja o badaniach USG Doppler żył i tętnic,
które odbędą się 22 i 23 stycznia w przychodniach przy ul. Wyścigowej 12
i ul. Staroopatowskiej 1A.

9. Szkoła Podstawowa nr 11 i Stowarzyszenie „Nasze Ustronie” 
serdecznie zapraszają dzieci z osiedla na Bal karnawałowy, 
który odbędzie się 25 stycznia w godz. 1500-1700. Przewidzianych jest 
wiele atrakcji. Szczegóły są na plakacie w gablocie przed kościołem.

10. 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 najbliższą sobotę i przyszły poniedziałek.

20 stycznia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Fabiana, Sebastiana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 62, 1-5
PSALM 96, 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac
2. czytanie: 1 Kor 12, 4-11
EWANGELIA: J 2, 1-11

21 stycznia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 5, 1-10
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 2, 18-22

22 stycznia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Wincentego, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 6, 10-20
PSALM 111, 1b-2. 4-5. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 2, 23-28

23 stycznia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Rajmunda, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 7, 1-3. 15-17
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 3, 1-6

24 stycznia 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Tymoteusza, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 7, 25 – 8, 6
PSALM 40, 7-8a. 8b-10. 17
EWANGELIA: Mk 3, 7-12

25 stycznia 2019r. – PIĄTEK
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA
Imieniny: Pawła, Miłosza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 3-16
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

26 stycznia 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Pauliny, Wandy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 9, 1-3. 11-14
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 3, 20-21

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 

ZA SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ LUB PÓŁ ZŁOTÓWKI 

NA NASZĄ GAZETKĘ, BY MOGŁA BYĆ.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„W kolejne niedziele Kościół podąża drogą wiodącą 

do ostatecznego „dnia Pańskiego”, 
do niedzieli, która nigdy się nie skończy”.

II wersja


