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Jan Chrzciciel wyznaje wiarę w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to, czyni go 
drogowskazem wskazującym drogę innym. Jego dwaj uczniowie Jan i Andrzej opuścili 
dotychczasowego mistrza i powędrowali za Jezusem. 

Wielu współczesnych ludzi twierdzi, że wiara to prywatna sprawa, to rzeczywistość, 
którą można zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na zewnątrz ujawniać. Największa 
bzdura! Ktokolwiek wchodzi przez akt wiary w kontakt z Chrystusem, wypełnia serce nie 
tylko prawdziwym szczęściem, lecz i wielkim pragnieniem podzielenia się nim z innymi. 
Wykładnikiem autentycznej wiary jest pragnienie apostolstwa, troska, by innym ukazać 
drogę do prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś twierdzi, że wiara to jego prywatna spra-
wa, dowodzi jednoznacznie, iż jej nie posiada. Naturą wiary jest dzielenie się nią z innymi.

Drogi Przyjacielu!
Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w niedzielnej Eucharystii. Już 

samo wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności przy 
ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii Świętej.

Czy jestem prawdziwym świadkiem wiary, który wskazuje na Baranka Bożego – Jedy-
nego Zbawiciela człowieka?

Ewangelia: J 1, 29 – 34
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nad-
chodzącego ku niemu, i rzekł: Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata. To jest Ten, o którym po-
wiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie.

Świadek wiary!

Ks. SylwesterKs. Sylwester

wym popłaca cierpliwość. Co 
przez wieki wydawało się nie-
możliwe, stało się rzeczywisto-
ścią: chrześcijanie znowu się 

spotykają, już nie schodzą 
sobie z drogi. Żywy ruch 

ekumeniczny chroni 
przed zimowym 
chłodem w Ko-
ściołach. 

Przykład Kościo-
łów chrześcijań-
skich dowodzi, 
że w Kościele 
Ch rys tu so -

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy 
świata – głosi Jan Chrzciciel; a tym grzechem 
świata jest wszelki grzech; grzech pierworod-
ny, który Adam ściągnął na swoje potomstwo 
i osobiste grzechy ludzi wszystkich czasów. 
Chrystus jest naszą nadzieją zbawienia. 
Chrystus, nieskalany Baranek, przybył, aby 
nas oczyścić z naszych grzechów – nie tylko 
ciężkich, lecz również z drobnych potknięć 
i braku miłości w codziennym życiu. W 
sakramencie pojednania otrzymujemy łaski 
niezbędne do walki z wadami, które zako-
rzeniły się w naszym charakterze, często 
stanowiąc powód zniechęcenia i smutku. 
Jedną z głównych przyczyn, dla których 
często należy korzystać ze spowiedzi, jest 
to, że – jeśli się do niej przystępuje we wła-
ściwy sposób – nie pozwala ona popaść w 
stan oziębłości. Dlatego też, Kościół  Świę-
ty, z takim naciskiem zaleca częstą, nawet 
cotygodniową spowiedź. Zastanówmy się 
, z jak wielką miłością przystępujemy do 
sakramentu Pokuty, czy przystępujemy do 
niego tak często, jak pragnie tego Chrystus.

Wszystkim Księżom i Braciom 
Pallotynom w dniu Ich Święta, 
składamy najserdeczniejsze ży-
czenia, aby Ich serca przepełniała 
miłość i łaska Boża, by wytrwali 
w swym powołaniu, a Matka Naj-
świętsza błogosławiła na każdy 
dzień Apostolskiej pracy. 

Redakcja

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji zbliżających się fe-

rii zimowych, pragniemy życzyć 
wszystkim nauczycielom i uczniom 
udanego wypoczynku. Jednocze-
śnie informujemy, że kolejny numer 
naszej gazetki parafialnej ukaże się 
10.02.2002r.

Redakcja
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Powyższa prezentacja apostolskich 
posług prowadzonych przez Pallotynów 
dla Kościoła, musi każdemu człowie-
kowi uświadomić potrzebę odpowied-
niego przygotowania duchowego, 
zawodowego i intelektualnego. Taką 
formację otrzymuje każdy Pallotyn. Po 
rozpoznaniu powołania w postulacie, 
rozpoczyna się czas przygotowania w 
nowicjacie.

Nowicjat
− to czas pallotyńskiego dzieciń-

stwa. Trwa on dwa lata. Na modlitwie 
i spotkaniach nowicjusze pogłębiają 
swoje powołanie, a także wchodzą w 
różnorodny i rozległy świat pallotyński. 
W czasie jego trwania każdy nowicjusz 
poznaje historię, charyzmat oraz zada-
nia realizowane przez Stowarzyszenie 
Apostolstwa Katolickiego. Przeło-
mowym wydarzeniem są obłóczyny, 
podczas których nowicjusze, w sposób 
uroczysty otrzymują z rąk Wyższego 
Przełożonego sutannę – zewnętrzny 
znak przynależności do Boga i Stowa-
rzyszenia.

W drugim roku nowicjatu bracia 
pozostają w domu nowicjackim, po-
głębiając formację duchową –życie 
wewnętrzne i więź ze Stowarzyszeniem 
oraz udoskonalają swoją wiedzę zawo-
dową. Natomiast klerycy opuszczają 
dom nowicjacki i udają się do Wyż-
szego Seminarium Duchownego, aby 
oprócz pogłębiania swojej duchowości 
i więzi ze Stowarzyszeniem, rozpocząć 
formację intelektualną. Dwuletni okres 
nowicjatu, kończy się złożeniem pierw-

szej profesji (przyrzeczeń – czystości, 
ubóstwa, posłuszeństwa, wspólnoty 
dóbr oraz wytrwania aż do śmierci), 
poprzez którą młody człowiek staje się 
członkiem Stowarzyszenia.
Juniorat braci

Kolejne lata życia w Stowarzy-
szeniu, to w dalszym ciągu formacja 
brata, przygotowująca go do złożenia 
wiecznej profesji – zawarcia Przymie-
rza między nim, Bogiem i Stowarzy-
szeniem. W tym okresie brat juniorysta, 
pogłębiając swoją więź z Bogiem, przy-
gotowuje się do posługi zawodowej i 
zdobywa wiedzę religijną potrzebną do 
posługi apostolskiej w Stowarzyszeniu 
jako brat.
Wyższe Seminarium Duchowne   

Seminarium Pallotyńskie to uczelnia 
wyższa, dlatego kandydat na kapłana, 
rozpoczynając seminarium, musi po-
siadać świadectwo dojrzałości. Studia 
trwają sześć lat – podobnie jak w se-
minariach zakonnych i diecezjalnych 
(dwa lata filozofii i cztery teologii). 
Lata seminaryjne to nie tylko studia, to 
również kontynuacja życia duchowego. 
Tam także, każdy ma możliwości roz-
wijania własnych talentów.

Dlatego istnieją rozmaite grupy za-
interesowań (liturgiczna, ekumeniczna, 
misyjna, naukowa, turystyczna, teatral-
na, charytatywna...). Klerycy wydają 
własne czasopismo i przygotowują co 
roku Misterium Męki Pańskiej. Podczas 
wakacji zapoznają się z różnymi forma-
mi duszpasterstwa, które będą mogli 
podjąć w przyszłości jako kapłani. Po 
siedmiu latach, następuje upragniony 
moment święceń. Kapłaństwo, które 
dotychczas było marzeniem i wezwa-
niem, teraz staje się rzeczywistością. 
Młody człowiek, wprowadzony przez 
posługę biskupa w tajemnicę Chrystu-
sowego Kapłaństwa, staje się Pasterzem 
Ludu Bożego, aby posługiwać mu w 
pielgrzymowaniu do Domu Ojca.

Kto może zostać pallotynem? 
...chłopak, którego Chrystus wezwał 

do naszej Wspólnoty. Przedtem, musi 
być włączony przez chrzest do Kościoła 
i żyć w przyjaźni z Chrystusem, aby 
usłyszeć Jego wezwanie. Jeżeli ma 

prowadzić Jego Kościół, musi czuć się 
za niego odpowiedzialnym, czyli być 
bierzmowanym. Nie jest łatwo w spo-
sób dojrzały i odpowiedzialny wybrać 
taką drogę życia. Mamy świadomość, 
iż młodzi ludzie wezwani przez Chry-
stusa do służby Kościołowi, przeżywają 
wiele wątpliwości, a nawet niepokojów, 
dlatego pragniemy towarzyszyć młode-
mu człowiekowi w dojrzewaniu jego 
powołania. 

Na każdym etapie jego życia, chce-
my mu towarzyszyć przez korespon-
dencję listowną. Od klasy drugiej gim-
nazjalnej wzwyż, proponujemy różnego 
rodzaju spotkania: 

− coroczne nocne czuwania mo-
dlitewne w Częstochowie, które roz-
poczynamy w naszym Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, a kontynuujemy 
na Jasnej Górze; 

− miesięczne dni skupienia, umoż-
liwiające poznanie swojego powołania 
i naszej Pallotyńskiej Wspólnoty przy 
siedmiu placówkach w Polsce; 

− rekolekcje powołaniowe w czasie 
ferii zimowych dla chłopców od klasy 
drugiej gimnazjalnej wzwyż;

− wieczerniki powołaniowe i obozy 
wędrowne w okresie wakacji;

− istnieje również możliwość− 
 kontaktu przez korespondencję i oso-
biste rozmowy.

Oto nasz adres:

Prowincja Poznańska:
Pallotyński Ośrodek Powołań 
Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC
ul. O. A. Kordeckiego 49
42 – 226 Częstochowa
tel. 0-34 365 64 53 lub 365 66 68 
e-mail: powolsac@polbox.com 

Prowincja Warszawska:
Pallotyński Ośrodek Powołań 
Prowincji Chrystusa Króla –„Apostoł”
ul. Kielecka 33
26-013 Święta Katarzyna
tel. 0-41 311 22 20
e-mail: wieczernik@kielce.com.pl
 palotyni@kielce.com.pl

W jaki sposób można zostać Pallotynem?
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Ks. Antoni Czulak SAC
1) Proboszcz i Rektor
2)  Odpowiedzialny za budowę kościo-

ła i domu Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego

3)  Wizyty u chorych (I piątek miesią-
ca)

4)  Spowiednik sióstr Klarysek w Ska-
ryszewie

5)  Ojciec duchowny dekanatu Radom 
– Południe

6)  Pasterz odpowiedzialny za całe 
duszpasterstwo w Parafii

Ks. Zygmunt Zymliński SAC
1)  Rodziny Domowego Kościoła 

(ostatnia niedziela miesiąca godz. 
13.00 - Msza św.)

2)  Wizyty u chorych (I piątek miesią-
ca i w naglących potrzebach)

3)  Kronikarz parafialny

Ks. Stanisław Piaskowy SAC
1)  Modlitewne spotkanie Rodzin (I 

niedziela miesiąca o godz. 16.00 – 
Msza św.)

2)  Nabożeństwo dla chorych (13-go 
każdego miesiąca o godz. 9.00 - 
Msza św.)

3)  Kanclerz parafialny
4)  Pouczenia przed-chrzcielne (cały 

rok: piątek godz. 18.40)

Ks. Mieczysław Lis SAC
1)  Kuchnia dla ubogich i bezdom-

nych (od poniedziałku do piątku)
2)  Stowarzyszenie Inicjatywa Samo-

pomocy Parafialnej
3)  Grupa AA (niedziele o godz. 17.00, 

sala nr 7)
 
Ks. Wiktor Bąk SAC
1)  Duszpasterska opieka nad kaplicą 

MB Różańcowej na Mazowsza-
nach

2)  Wizyty u chorych na Mazowsza-
nach

3)  Ruch Rodzin Nazaretańskich (wto-
rek, piątek – godz. 18.40)

4)  Katecheta w IX L.O. im. J. Sło-
wackiego

Ks. Stanisław Barcikowski SAC
1)  Koła różańcowe
 starsi: I niedziela miesiąca po nabo-

żeństwie o godz. 17.00 
 dzieci: II niedziela miesiąca po Mszy 

św. o godz. 10.45
2)  Ministranci Ojcowie (spotkania oko-

licznościowe)
3)  Akcja Katolicka (III poniedziałek 

miesiąca o godz. 18.45)
4)  Radio Maryja (I czwartek miesiąca o 

godz. 18.00 – Msza św.)
5)  Kurs przedmałżeński (Adwent, Wiel-

ki Post)
6)  Nabożeństwa Fatimskie (od maja do 

października)
7)  Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)
8)  Katecheta w Z.S.B. al. Grzecznarow-

skiego
9)  Pouczenia przedślubne (cały rok: 

sobota o godz. 18.30)
10) Rekolekcje; misje ludowe i okolicz-

nościowe kazania

Ks. Tadeusz Nowek SAC
1)  Ministranci starsi (poniedziałek o 

godz. 19.00)

2)  Oaza (wtorek o godz. 18.30 spo-
tkanie z animatorami, czwartek o 
godz. 19.00 spotkanie modlitewne, 
II sobota miesiąca o godz. 15.00 − 
Msza św.)

3)  Schola młodzieżowa (sobota o 
godz. 15.00)

4)  Grupa pielgrzymkowa (II niedzie-
la miesiąca o godz. 18.00 - Msza 
św.)

5)  Rodziny Domowego Kościoła 
(ostatnia niedziela miesiąca o godz. 
13.00 – Msza św.)

 Spotkania w kręgach Rodzin Domo-
wego Kościoła (raz w miesiącu)

6)  Przygotowanie dzieci do I Komunii 
św. (II niedziela miesiąca o godz. 
16.00 − Msza św.) 

7)  Katecheta w szkole podstawowej nr 
9. im. H. Sienkiewicza

8)  Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)

Ks. Sylwester Fiećko SAC
1)  Gazetka Moja Parafia (poniedzia-

łek, środa o godz. 19.00)
2)  Przygotowanie do Sakramentu 

bierzmowania (III środa miesiąca o 
godz. 16.30 – Msza św.)

3)  Przygotowanie dzieci do I Komunii 
św. (II niedziela miesiąca o godz. 
16.00 – Msza św.)

4)  Katecheta w szkole podstawowej nr 
23 im. Stefana Żeromskiego i Spo-
łecznym L.O

5)  Wizyty u chorych (I piątek miesiąca)
6)  Schola dziecięca (próba – sobota 

o godz. 14.00; śpiew – niedziela o 
godz. 10.45)

Ks. Piotr Czaja SAC
1)  Dziecięca wspólnota misyjna 
2)  Katecheta w Z.S.Z. im. mjr H. 

Dobrzańskiego - Hubala
3)  Wizyty u chorych (I piątek miesią-

ca)

Ks. Tomasz Makarewicz SAC
1)  Ministranci młodsi (środa o godz. 

16.30)
2)  Odnowa w Duchu Świętym (spo-

tkania - środa o godz. 19.00, Msza 
św. - I środa miesiąca o godz. 
19.00) 

3)  Katecheta w IX L.O. im. J. Słowac-
kiego

4)  Wizyty u chorych (I piątek miesią-
ca)

5)  Grupa studencka Patmos (sobota o 
godz. 19.00)

6)  Grupa intronizacyjna NSJ

Kl. Artur Zalewski SAC
1)  Aspiranci (I, II grupa – poniedzia-

łek i wtorek - godz. 15.45)
2)  Zadania wyznaczone przez Księ-

dza Rektora
3)  Mieszacz w komputerach w gazet-

ce parafialnej

W TROSCE O DOBRO CZŁOWIEKA…
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INFORMACJE
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W minionym tygodniu

ŻYCZENIA
 III Niedziela Zwykła! 27 stycznia 2002 r.
1. Dziś o godz. 17.00 ostatnie w tym okresie Nabożeństwo Kolędowe, później wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, litania do Imienia Jezus i błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem.

2. W tym tygodniu  p rzypada  I  P ią tek  mies iąca .  Spowiedź  d la  doro-
słych i młodzieży podczas wszystkich Mszy św. i w piątek od godz. 17.30. 
Spowiedź dla dzieci z klas III i tych, które odprawiają Dziewięć3.  Pierwszych Piąt-
ków Miesiąca w piątek od godz. 15.45. Msza Św. o godz. 16.30.

4. W sobotę, 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego zwane w Polsce Świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Jest to dzień poświęcony życiu konsekrowanemu w Kościele. Zapraszamy 
wszystkich do modlitwy dziękczynnej w intencji tych, którzy poświęcili swoje życie 
na służbę Bogu i człowiekowi. Msze św. będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 10.45 i 18.00. 
Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.45, młodzież na godz. 18.00. Poświęcenie 
świec przed każdą Mszą św.

5. W przyszłą niedzielę, 3 lutego, o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny Msza św. w intencji 
rodzin.

6. Komitet Budowy w przyszłą niedzielę będzie przyjmował indywidualne ofiary na dalsze 
pracy porządkowe i budowlane.

 III Niedziela Zwykła! 20 stycznia 2002 r. 
1. Dziś o godz. 17.00 − Nabożeństwo kolędowe. 
2. Dziś przeżywamy zewnętrzną uroczystość ku czci Św. Wincentego Pal-

lottiego − Złożyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego − Księży 
Pallotynów. Homilie podczas wszystkich Mszy Św. głosi przedstawiciel Sekretariatu 
Misyjnego Ksieży Pallotynów − Ks. Janusza Gawrycha. 

3. We wtorek Uroczystość ku czci Św. Wincentego Pallottiego. Msze św. jak w dni powsze-
dnie. Po Mszach św. będzie możliwość ucałowania relikwii Świętego.

Ochrzczeni zostali:
Dominika Pawlak

Związek małżeński zawarli:
Agnieszka Ewa Komorowska 
i Paweł Janusz Zegarek 

Odeszli do Pana:
Leokadia Federowicz − l.78
Stanisław Gwizd – l. 79

W 1. rocznicę ślubu Agnieszki 

i Cezarego,

w 18. rocznicę urodzin Katarzyny, 

w 18. rocznicę urodzin Łukasza

błogosławieństwa Bożego oraz opieki 
Najświętszej Maryi Panny życzy Re-
dakcja.

Naszym drogim współredaktorkom 
- Monice Grzesiak, z okazji 18. 
urodzin, oraz Agnieszce Dobro-
wolskiej, z okazji imienin - życzymy 
zdrowia, radości na każdy dzień 
życia, Błogosławieństwa Bożego 
oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń.  

W dniach 21 – 22 stycznia swoje święto obcho-
dzą wszystkie Babcie i wszyscy Dziadkowie. Są 
Oni dla nas − ludzi młodych − ogromnym wzo-
rem, jak należy postępować. Od nich możemy 
się wiele nauczyć. Oni znają życie lepiej niż my, 
więcej już różnych wydarzeń przeżyli. Dlatego 
też, wszystkim Babciom i Dziadkom należy się 
ogromny szacunek. Nie tylko naszym rodzonym, 
ale także tym, których przypadkowo spotkamy 
na ulicy, w autobusie. Bądźmy gotowi w każdej 
chwili im pomóc. Nie potrzeba ogromnych wy-
czynów. Wystarczy tylko nieraz ustąpić miejsca 
w autobusie lub też pomóc przejść przez ulicę, 
a czasem uśmiechnąć się przyjaźnie. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich 
święta, pragnę złożyć moc serdecznych i gorą-
cych życzeń. Niech Matka Boża obdarza Was 
swoimi łaskami, niech obdarza Was długimi 
latami życia w zdrowiu i radości. 
A tych, którzy już odeszli od nas, niech Jezus 
przyjmie do krainy życia wiecznego.

Monika Grzesiak      

Redakcja25 stycznia – Nawrócenie Św. Paw-
ła, święto. Tak czytamy w kalendarzu 
i przechodzimy nad tym do porządku 
dziennego. Kolejne nawrócenie, tyle że 
świętego. Jednak to nawrócenie miało 
przynieść szczególne owoce. „Obrzezany 
ósmego dnia, z rodu Izraela, z pokolenia 
Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, 
w stosunku do Prawa – faryzeusz, co 
do gorliwości – prześladowca Kościo-
ła” (Flp 3, 5–6). Tak w skrócie można 
opisać Pawła przed nawróceniem i nie 
są to tylko puste słowa. On żyje swą 
wiarą i gorliwością. Jak czytamy opis 
ukamienowania Szczepana w Dz 7, 
54–60, „świadkowie złożyli swe szaty 
u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem”. 
Szaweł prześladuje chrześcijan, ponie-
waż wierzy, że  czyni to w imię Prawa 
i Proroków. Prześladuje chrześcijan, i w 
swej gorliwości prosi arcykapłana o listy 
do  synagog w Damaszku, aby także tam 

nękać wyznawców Christosa. Wyrusza 
w podróż, która ma odmienić jego życie. 
Gdy zbliżał się do Damaszku, olśniła go 
światłość z nieba i usłyszał głos. Głos 
mówi mu, że rozmawia z Jezusem. 
Potem wydarzenia toczą się już różnie. 
Paweł jest prześladowany, nękany, a w 
końcu ginie śmiercią męczeńską, ścięty 
mieczem na drodze do Ostii. Zostaje 
nazwany Apostołem Narodów. W cza-
sie swych trzech podróży misyjnych 
przechodzi pieszo ok. 18.000 km. Jego 
spuścizna literacka pozwala nam spoj-
rzeć na życie pierwotnego Kościoła, jak 
działał i z jakimi problemami się bory-
kał. Mój profesor od Pisma Świętego 
w seminarium, mówił: „Kocham św. 
Pawła, ale często go nie rozumiem”. Ja 
„Kocham św. Pawła” za to jakim był, za 
jego bezkompromisowość i radykalizm 
w głoszeniu Jezusa Zmartwychwstałe-
go. A gdy go czytam, to zawsze znajduję 
coś nowego ukrytego między linijkami 
wierszy.

kl. Artur  

„Kocham św. Pawła, ale 
często go nie rozumiem”


