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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

     Kiedy Jan Chrzciciel został uwięziony, Jezus po chrzcie w Jordanie
zaczął nauczać: „Nawróćcie się, bo nadchodzi królestwo niebieskie”.
Do głoszenia powierzonej mu przez Ojca Ewangelii, potrzebuje 
pomocników. Zaprasza do tego dzieła prostych rybaków znad 
Jeziora Galilejskiego. „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że będziecie 
łowić ludzi”. Jaką moc mają słowa Jezusa! Przecież usłyszeli tylko, 
że mają iść za Nim. Jego naukę będą poznawać wędrując z Nim
po całej Galilei. A przecież, „natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim”. Powołuje następnych, aby poznawszy głoszoną przez 
Niego naukę, zostali głosicielami jej w całym świecie. Przyszli 
Apostołowie przebywali w „szkole Jezusa” trzy lata. Słuchali Jego
nauk, widzieli, że „uzdrawiał ludzi ze wszystkich chorób i słabości”.
Uzdrawiał ciało i dusze. „Idź i nie grzesz więcej”. Tę naukę przekazali

nam. Całość zawarta jest w Ewangelii. Apostołowie nie zdążyli w swym życiu przekazać Ewangelii wszystkim 
narodom. Obowiązek ten spoczął na nas. Dziś Jezus powołuje każdego z nas na swego ucznia i głosiciela 
Jego nauki. Mocą tego powołania wszyscy ochrzczeni biorą na siebie odpowiedzialność szerzenia Chrystu-
sowego orędzia zbawienia. Do tego nie potrzebuje uczonych i mędrców. Potrzebuje ludzi prostego serca, 
żyjących miłością Boga i bliźniego. Nie trzeba umieć głosić pięknych kazań, trzeba życiem głosić Chrystusa. 
Jezu, dziękuję, że uczyniłeś mnie swoim apostołem, obdarz łaską, abym nie zawiódł Twego zaufania. Adam Żak
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3. NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA: Mt 4, 12-23

„Nawróćcie się, bo nadchodzi już 
królestwo niebieskie”.

CO ICH ŁĄCZY? ...TAJEMNICA! /7/
Czy codzienne uczestnictwo we Mszy świętej 

jest trudne?
Jest łatwe i trudne - tak jak wszystko w życiu. 

Jeżeli ktoś czegoś bardzo potrzebuje i chce zrealizować,
potra�  się zmobilizować i osiągnąć cel - pomimo trud-
ności. Takie założenie przyjmujemy w naszym temacie.
Jeżeli chcemy spotkać się z kimś, kogo darzymy zaufa-
niem, szacunkiem i miłością, podzielić się z tą osobą
osiągnięciami, radością, ale też smutkiem i niepowo-
dzeniami, to robimy wszystko, by do spotkania doszło.
Będąc przekonanym, że nas wysłucha i zrozumie, z głębi
serca się wyżalamy, prosimy o radę i pomoc. Chcemy 
też dziękować za wszelkie dobro, które otrzymujemy. 

W moim przekonaniu Osobą najbardziej spełniającą
podane „kryteria” jest sam Bóg. To szczególny Słuchacz,
Doradca, Powiernik, Pocieszyciel i Przyjaciel. Cierpliwie
nas wysłuchuje, nie narzuca rozwiązań, ale proponuje,
byśmy sami przemyśleli temat w oparciu o Miłość
i Prawdę. Zastanowili się, jak by postąpił On sam 

w danej sprawie. Proponuje przyjęcie jednoznacznego 
rozwiązania: „Niech „tak” będzie „tak”, a „nie” niech 
będzie „nie””. Wskazuje, byśmy zawsze uwzględniali 
dobro bliźniego, często rezygnując ze swojego „ja”. 
Musimy jednak poznać, jaka jest wola Boża.

Realizację powyższych przemyśleń na pewno umożliwi
nam częste spotykanie się z Bogiem poprzez uczest-
nictwo we Mszy świętej. Powinniśmy mieć świadomość,
że On zawsze ma pragnienie takiego Spotkania. My
możemy również je mieć i tylko od nas zależy, czy 
chcemy. Dlatego starajmy się wykorzystać możliwość 
obecności na Eucharystii.

Od zawsze towarzyszy mi świadomość, że mam 
w życiu szczęście, czyli: Bóg mi błogosławi. Przecież
w każdej Mszy świętej jest mi dane Boże błogosławień-
stwo. Im częściej uczestniczę w Eucharystii, tym więcej 
otrzymuję łask, za które czuję się zobowiązany podzię-
kować. Msza święta jest zdrojem Bożej miłości i łask. 

dokończenie na 2 stronie
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MOJA DUCHOWA RODZINA
W Wigilię AD 2019 zakończyłam

modlitwę za moje kolejne duchowo
adoptowane dzieciątko. Które to  już?
Nie wiem, nie liczyłam, ale już ładna
gromadka... Może 10... 11... 

Pierwszy raz podjęłam modlitwę
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w 2010 lub 2011 roku. Moja córka
zaproponowała mi przystąpienie do
9-osobowej grupki, którą tworzyła
siostra zakonna pracująca w naszej
para� i wraz z młodzieżą i brakowało
im jednej osoby. Zgodziłam się,
chociaż bałam się, czy dam radę, czy
wytrwam. Ale Pan Bóg błogosławi 
tym, którzy mówią Bogu „TAK”.

Modlitwa dawała mi ogromną
radość, wewnętrzną siłę, usuwała
lęki, obawy. Piękne było to, że przez
9 miesięcy (dlatego potrzebne było
9 osób) w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca o godz. 1300 była sprawo-
wana Msza święta za „nasze dzieci”,
zamówiona przez naszą grupkę. 

I tak się zaczęło. Kończyła się jedna

Adopcja, podejmowałam następną.
Po 9 miesiącach dołączam rodzinę
do poprzednich i nadal otulam modli-
twą. I tak rozrasta się moja duchowa
rodzina, która nic nie wie o łączącej
nas duchowej więzi. Szczególnie
zawierzam Bogu rodziców. Proszę 
o otwarcie ich serc na dar nowego 
życia, które otrzymali, o dar miłości,
aby dzieci wzrastały kochane i bez-
pieczne w swoich rodzinach.

Słowa, które w przypisanej co-
dziennej modlitwie przez 9 miesięcy
wypowiadamy: „....proszę, daj rodzi-
com miłość i odwagę, aby swoje
dziecko pozostawili przy życiu, które
Ty sam mu przeznaczyłeś...” bardzo
mocno dotykają mojego serca. Myślę,
że tej odwagi i miłości rodzice bardzo
potrzebują po narodzinach dziecka,
aby mądrze je wychować i stwo-
rzyć piękna i kochającą się rodzinę.

Ufam, że kiedyś w Domu Ojca, 
Bóg pozwoli nam na spotkanie.

Jadwiga Kulik

poniedziałek, 27 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 17 i 22

wtorek, 28 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 16

środa, 29 stycznia, od godz. 1500

ul. Sandomierska 28 i 30
ul. Gagarina 21/23

czwartek, 30 stycznia, od godz. 1500

ul. Gagarina 25 /klatki od 4 do 6/
zgłoszenia indywidualne

piątek, 31 stycznia
zgłoszenia indywidualne

/jeśli ktoś z Parafi an nie przyjął kapłana 
w wyznaczonym terminie, 

a pragnie to uczynić 
– prosimy do środy o kontakt 

z kancelarią parafi alną 
– tel. 48 366 81 03 

w godz. 800-1000 i 1600-1800/

poniedziałek, 27 stycznia, od godz. 15poniedziałek, 27 stycznia, od godz. 15

0000

czwartek, 30 stycznia, od godz. 15czwartek, 30 stycznia, od godz. 15
ul. Gagarina 25 /klatki od 4 do 6/

/jeśli ktoś z Parafi an nie przyjął kapłana /jeśli ktoś z Parafi an nie przyjął kapłana 

czwartek, 30 stycznia, od godz. 15czwartek, 30 stycznia, od godz. 150000

mgs

HOSTIO 
CZEMU DRŻYSZ

Hostio Biała
Czemu drżysz w rękach 
Kapłana 

Jesteś tak mała 
Że mogę Cię w dłoniach
Ukryć 

Nie muszę widzieć 
Żeby wiedzieć że trwasz
Słyszę SŁOWO

Ojcze nasz 
Który jesteś w niebie 
Zasobny w miłosierdzie  
Przyjdź z królestwem swoim 

Oddam Ci dłonie moje
Na ochronę
Na mieszkanie 
Na tabernakulum

Tylko przyjdź 
Adwent się skończył

J.

Chcę z tego zdroju czerpać jak naj-
więcej i jak najczęściej. Dlatego
staram się uczestniczyć w codziennej
Eucharystii. Razem z kapłanem, gdy
modli się on wypowiadając słowa
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i
w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze
Wszechmogący w jedności Ducha 
Świętego wszelka cześć i chwała przez
wszystkie wieki wieków”, przez moje
„Amen” oddaję i ja cześć i chwałę, 

i dziękczynienie Bogu w Trójcy 
Jedynemu.

Jak to się stało, że codziennie uczest-
niczę w Eucharystii? Mój śp. Tata
od niepamiętnych dla mnie lat każdego
dnia brał udział we Mszy świętej. 
Dla mnie było to niewyobrażalne 
do zrealizowania w konfrontacji z 
codziennymi obowiązkami: rodzina,
praca zawodowa i inne zajęcia. Ale 
skoro mój Tata mógł, to dlaczego 

ja nie mam spróbować? Spróbo-
wałem... i trwa to „dopiero” ponad 
20 lat. Mam głęboką nadzieję, że
dalsze próby mojej codziennej obec-
ności na Eucharystii się powiodą. 
Bo jeżeli ktoś bardzo chce coś zre-
alizować, to na pewno z Bożą 
pomocą to zrealizuje.

Do zobaczenia 
na codziennej Mszy świętej!

CO ICH ŁĄCZY? ...TAJEMNICA! /7/ dokończenie z 1 strony
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania, 

korzystając z fragmentu Biblii: Mt 4, 18-21.
Losowanie nagród za tydzień.

Konkurs przygotowała Zuzia Cichoń

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

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

1. Podaj imiona czterech uczniów, 
których powołał Pan Jezus.

2. Nad brzegiem jakiego jeziora Jezus 
powołał pierwszych uczniów?

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

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

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

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

CHŁOPIEC 
Z KINONI

W ubiegłą niedzielę gościliśmy 
w naszej Wspólnocie para� alnej
ks. Romana Rusinka SAC z Sekreta-
riatu Misyjnego z Ząbek k. Warszawy,
wieloletniego misjonarza Afryki.
Ks. Roman opowiadał o swojej pracy
misyjnej w Rwandzie. Jego „oczkiem
w głowie” była i jest (obecnie jest 
jej Opiekunem na cały pallotyński
świat) Adopcja Serca. Początki 
Adopcji Serca łączą się z tragiczną 
wojną domową, która rozegrała się
w Rwandzie w latach 1994-1996,
pozbawiając życia ponad dwa miliony
osób. Najbardziej skrzywdzone zostały
dzieci. One widziały to wszystko!!!

Nasza pomoc jest dla nich szansą
- nie tylko na przetrwanie, ale też 
na usamodzielnienie się, zdobycie 
środków utrzymania. Też od nas 
zależy, jaka będzie ich przyszłość.

zdjęcie stanęło na widocznym
miejscu wśród mojej szóstki 
wnuków. 

Korespondencja z Afryką wyma-
gała czasu i cierpliwości. Listy naj-
pierw były tłumaczone w Polsce na 
francuski, potem leciały do Afryki, 
na miejscu zakonnicy tłumaczyli je
na język miejscowy. Poza tym można
było w nich przesyłać jedynie kolo-
rowe kartki, czy naklejki, a więc coś,
czym dziecko może się podzielić 
z innymi. Co ważne, koordynatorzy
Adopcji Serca przestrzegali, żeby 
na wysyłanych tam zdjęciach nie 
było naszych europejskich budyn-
ków, ponieważ dla tamtejszych 
dzieci byłoby to zbyt dużym szokiem.

Adopcja Serca jest częścią 
mojej biogra� i.

Drogi Szymi, dzisiaj masz już około
28 lat. To nie my daliśmy Ci życie, 
ale to życie dało nam Ciebie. 

To, co dla dzieci w Polsce jest oczywi-
stością, dla młodych Afrykańczyków
jest luksusem. U nas każde dziecko chodzi
do szkoły. W Afryce nie jest to takie proste,
a brak wykształcenia, to brak jakichkol-
wiek perspektyw. Co można dla tych 
dzieci zrobić?

Oto moje świadectwo:

Był rok 2000. W telewizji „leciał” program
o „adopcji na odległość”, nazywanej
Adopcją Serca. Zainteresowałam się
tematem. Napisałam list na adres Fundacji
działającej pod szyldem „Adopcja Serca”
z prośbą o „przydzielenie” mi dziecka.

W czerwcu 2000 roku otrzymałam
Kwestionariusz Osobowy Sieroty. Był 
to chłopczyk, lat ok. 8, i już nie bardzo 
pamiętam, czy to nazwisko jego, czy to 
imię, ale brzmiało tak: Nshimiyimana. 
Dla ułatwienia nazwałam go Szymi. 

Pochodził z Kinoni w Rwandzie. 
Wraz z szóstką moich wnuków 
utworzyliśmy rodzinę adopcyjną 
dla afrykańskiego chłopczyka. 

Adopcja Serca, to przyjęcie 
małego Afrykańczyka do polskiej 
rodziny, pomimo że pozostanie 
on nadal w swojej Ojczyźnie. To
także poznawanie dziecka poprzez
wymianę listów i zdjęć, pokrycie 
kosztów jego utrzymania i wykształ-
cenia. Co miesiąc składaliśmy się 
(wnuki ze swojego kieszonkowego)
łącznie 15 dolarów na jego utrzy-
manie, aż do czasu, gdy Szymi 
skończył 18 lat.

Otrzymywaliśmy zdjęcia i infor-
macje o naszym Szymi i listy od
niego. Odpisywaliśmy na nie. Szcze-
gólnie cieszyły go listy i zdjęcia 
swoich „rodziców” z Polski z za-
pewnieniem, że jest przez nas 
kochany. Chłopiec z Kinoni z miejsca
stał się członkiem rodziny. Jego Jadwiga Kulik

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Duch i materia w człowieku 
nie są dwiema połączonymi 

naturami, 
ale ich zjednoczenie 

tworzy jedną naturę”.
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26 stycznia 2020r. – NIEDZIELA
Imieniny: Pauliny, Wandy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3
PSALM: 27, 1bcde. 4. 13-14
2. czytanie: 1 Kor 1, 10-13. 17
EWANGELIA: Mt 4, 12-23

27 stycznia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Angeliki, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 5, 1-7. 10
PSALM: 89, 20. 21-22. 25-26
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

28 stycznia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Radomira, Karola
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie:2 Sm 6, 12b-15. 17-19
PSALM: 24, 7-8. 9-10
EWANGELIA: Mk 3, 31-35

29 stycznia 2020r. – SRODA
Imieniny: Zdzisława, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-17
PSALM: 89, 4-5. 27-28. 29-30
EWANGELIA: Mk 4, 1-20

30 stycznia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Martyny, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 18-19. 24-29
PSALM: 132, 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14
EWANGELIA: Mk 4, 21-25

31 stycznia 2020r. – PIATEK
Imieniny: Jana, Marceliny
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

1 lutego 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Brygidy, Ignacego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 12, 1-7a. 10-17
PSALM: 51, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

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

1. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
2. Dziś po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na wspólne kolędowanie

ze Scholą dziecięcą, młodzieżową Scholą Pallottiego oraz chórem 
„Gloria Dei”.

3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 1700 zapraszamy
na Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

4. Kończymy czas wizyty duszpasterskiej. Jeśli ktoś z Para�an 
nie przyjął kapłana w wyznaczonym terminie, a pragnie to uczynić 
– prosimy do środy o kontakt z kancelarią (tel. 48 366 81 03 
w godz. 800-1000 i 1600-1800). Zgłoszone domy i mieszkania kapłani 
odwiedzą w czwartek od 1500 oraz w piątek przez cały dzień.

5. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, obchodzimy Święto O�arowania 
Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane także Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. Na początku każdej Mszy świętej 
nastąpi obrzęd błogosławieństwa gromnic. Zapalamy je w naszych 
domach w chwilach trwogi i zagrożenia, aby przypominać sobie 
o Bożej Opatrzności. Tego dnia obchodzimy także Dzień Życia 
Konsekrowanego. Modlimy się za siostry zakonne i zakonników

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

„Doświadczyłem Bożej miłości w sposób, 
w jaki nigdy wcześniej tego nie przeżyłem. 

Zabieram ze sobą słowa: 
„Tyś jest mój syn umiłowany”, 

pokój i radość w sercu oraz pewność, 
że jestem kochany przez Boga” /Grzegorz/ 

NOWE 
ŻYCIE

że jestem kochany przez Boga” /Grzegorz/ 

Chcesz doświadczyć tego i Ty? Zapraszamy!
że jestem kochany przez Boga” /Grzegorz/ że jestem kochany przez Boga” /Grzegorz/ 

Chcesz doświadczyć tego i Ty? Zapraszamy!Chcesz doświadczyć tego i Ty? Zapraszamy!Chcesz doświadczyć tego i Ty? Zapraszamy!
Wydarzenie: Kurs Nowe Życie
Miejsce: Parafi a św. Józefa na Młodzianowie
Termin: piątek, 21 lutego — niedziela, 23 lutego
Informacje:  Agnieszka, tel. 512 088 154  

NOWE 
ŻYCIEŻYCIE
NOWE 
ŻYCIE
NOWE 

oraz prosimy Boga o nowe powołania. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na zakony klauzurowe,
które trwają na nieustannej modlitwie za cały świat.

6. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 spotkanie Wspólnoty 
Żywego Różańca.

7. Szkoła Podstawowa nr 23 zaprasza rodziców i dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w zerówce, 
na Dzień Otwarty, który odbędzie się w środę, 5 lutego, w godzinach 1630-1830.

8. Przed dwoma tygodniami w naszej Gazetce w programie kolędy nie pojawiła się ul. Krynicka i ul. Leśna, 
a przed tygodniem wkradł się chochlik w informacji o imieninach naszego Księdza Biskupa. 
Jako Redakcja – przepraszamy.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Pragnę szczególnie poprosić chrześcijan ze wszystkich wspólnot 
całego świata o świadectwo braterskiej komunii, które stanie się 
pociągające i promieniujące. Oby wszyscy mogli podziwiać, jak 

troszczycie się jedni o drugich, jak nawzajem dodajecie sobie od-
wagi i jak sobie towarzyszycie”.


