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Kalendarz liturgiczny

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

a początku było Słowo,  

a Słowo było u Boga, i 

Bogiem było Słowo. Ono 

było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez 

Niego nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było świa-

tłością ludzi, a światłość w ciemności 

świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 

Ewangelia: J 1, 1-18
5 styczeń 2003 – niedziela 

Imieniny obchodzą: Edward, Szymon
Liturgia Słowa:

Syr 24, 1 – 2. 8 – 12
Psalm 147

J 1, 1 – 18 

6 styczeń 2003 – poniedziałek 
Objawienie Pańskie

Misyjny Dzień Dziecka
Imieniny obchodzą: Kacper, Melchior, 

Baltazar
Liturgia Słowa:

Iz 60, 1 – 6
Psalm 72

Mt 2, 1 – 12

7 styczeń 2003 – wtorek 
Imieniny obchodzą: Lucjan, Julian

Liturgia Słowa:
1 J 3, 22 – 4, 6

Psalm 2
Mt 4, 12 – 17. 23 – 25

8 styczeń 2003 – środa 
Imieniny obchodzą: Seweryn, Teofil

1 J 4, 7 – 10
Psalm 72

Mk 6 34 – 44

9 styczeń 2003 – czwartek 
Imieniny obchodzą: Julian, Alicja, 

Adrian
Liturgia Słowa: 

1 J 4, 11 – 18
Psalm 72

Mk 6, 45 – 52

10 styczeń 2003 – piątek 
Imieniny obchodzi: Wilhelm

Liturgia Słowa:
1 J 4, 19 – 5, 4

Psalm 72
Łk 4, 14 – 22a

11 styczeń 2003 – sobota 
Imieniny obchodzą: Honorata, Matylda

Liturgia Słowa:
1 J 5, 5 – 13
Psalm 147

Łk 5, 12 – 16
 

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta Radomia 
na Wieczór Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się dnia  
5 stycznia 2003r. o godz. 19:00  w kościele p.w. Matki Bożej Kró-
lowej Apostołów (Młodzianów).

Znane, dawne a zarazem bardzo piękne kolędy zostaną wy-
konane i przedstawione w nowoczesnej aranżacji przez Mło-
dzieżowe Stowarzyszenie Artystów, zainicjowane przez Pawła 
Mosiołka – organizatora występu. Zostały zaproszone również 
media radomskie.

Dochód z dobrowolnych datków zostanie przekazany na rzecz 
dzieci z Domu Dziecka przy ul. Kolberga w Radomiu.

Wstęp wolny!!!
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TAJEMNICE RADOSNE
Cykl tajemnic radosnych zajmuje radość 

promieniująca z wydarzenia Wcielenia

1.  Zwiastowanie
Raduj się, Maryjo! – W tej zapowiedzi 

osiąga swój cel cała historia zbawienia,  
a nawet poniekąd historia świata... Całego 
Wszechświata dosięga  Boża łaskawość, 
z jaką Ojciec pochyla się nad Maryją, by 
uczynić Ją Matką swego Syna.

2.  Nawiedzenie
Pod znakiem radości jest scena spo-

tkania z Elżbietą, w której sam głos Maryi  
i obecności Chrystusa w Jej łonie sprawiają, 
że Jan poruszył się z radością.

3. Boże Narodzenie 
W wesele obfituje scena z Betlejem,  

w której narodzenie Bożego Dziecięcia, 
Zbawiciela Świata, aniołowie opiewają  
i ogłaszają pasterzom jako radość wielką.

4. Ofiarowanie
Wyraża radość z uświęcenia i doprowa-

dzając do zachwytu starca Symeona, obej-
muje też proroctwo o znaku sprzeciwu, ja-
kim to Dziecię będzie dla Izraela, oraz mie-
czu, który przeniknie duszę Matki.

5. Odnalezienie w świątyni 
Objawienie tajemnicy Syna całkowicie 

oddanego sprawom Ojca jest zapowiedzią 
ewangelicznego radykalizmu, który w ob-
liczu bezwzględnych wymogów Królestwa 
wykracza ponad najserdeczniejsze nawet 
więzi ludzkie.

(poniedziałek, sobota)

TAJEMNICE ŚWIATŁA
W rzeczywistości całe misterium Chry-

stusa jest światłem. On jest <Światłością 
świata>. Ten wymiar wyłania się szczegól-
nie w latach życia publicznego, kiedy głosi 
On Ewangelię Królestwa.

1. Chrzest w Jordanie
Jezus schodzi do wody – jako niewinny, 

który czyni siebie grzechem za nas – otwie-
rają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Sy-
nem umiłowanym.

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie
Chrystus przemieniając wodę w wino, 

dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wie-
rzących, otwiera serca uczniów na wiarę.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie 
do nawrócenia
Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego i 

wzywa do nawrócenia,  odpuszczając grze-
chy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufno-
ścią i daje początek tajemnicy miłosierdzia, 

którą On sam będzie realizował do skoń-
czenia świata, szczególnie poprzez powie-
rzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

4. Przemienienie na górze Tabor
Chwała Boża rozświetla oblicze Chrystu-

sa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwa-
nych zachwytem Apostołów, wzywa ich, 
aby Go słuchali i przygotowuje do przeży-
cia  z Nim bolesnego momentu męki , aby 
doszli  z Nim do radości  zmartwychwsta-
nia i do życia przemienionego przez Ducha 
Świętego

5. Ustanowienie Eucharystii
Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod 

postaciami chleba i wina staje się  pokar-
mem, dając aż do końca świadectwo swej 
miłości  do ludzi , dla których zbawienia 
złoży siebie samego w ofierze.

(czwartek)

TAJEMNICE BOLESNE
Różaniec wybiera pewne momenty 

męki, skłaniając  modlącego się, by sku-
pił na nich wejrzenie swego serca i prze-
żył je na nowo. Chrystusowe TAK odwra-
ca NIE powiedziane w ogrodzie Eden.  
A  ile miało Go kosztować to przyjęcie woli 
Ojca wynika z tajemnic, w których przez bi-
czowanie, ukoronowanie cierniem, dźwiga-
nie krzyża i śmierć na krzyżu zostaje On wy-
dany na największe poniżenie: Ecce homo!

1. Modlitwa w Ogrójcu 
W ogrodzie Oliwnym Chrystus staje w 

obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec 
jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: Nie moja 
wola, lecz Twoja  niech się stanie.

2. Biczowanie
Piłat... umył ręce wobec tłumu, mówiąc 

<Nie jestem winien krwi tego sprawiedli-
wego. To wasza rzecz>. Wówczas Jezusa 
kazał ubiczować (Mt 27,26).

3. Ukoronowanie cierniem
Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa  

z sobą do pretorium, rozebrali Go z Jego 
szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. 
Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na 
głowę (Mt 27, 27).

4. Dźwiganie Krzyża 
Gdy Go wyszydzili, włożyli na Niego 

Jego własne szaty i odprowadzili Go na 
ukrzyżowanie (Mt 27, 31)

5. Śmierć na Krzyżu
Tajemnice bolesne prowadzą wierzące-

go do ponownego przeżycia śmierci Jezu-
sa, stawania pod krzyżem obok Maryi, by 
wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga 
do człowieka i odczuć całą jej odradzającą 

moc.
(wtorek, piątek)

TAJEMNICE CHWALEBNE
Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może 

zatrzymać się na wizerunku Ukrzyżowanego. 
Chrystus jest Zmartwychwstałym.

1. Zmartwychwstanie
Kontemplując Zmartwychwstałego, 

chrześcijanin odkrywa na nowo motywy 
swojej wiary i przeżywa ponownie radość 
nie tylko tych, którym Chrystus się objawił, 
ale również radość Maryi, która nie mniej 
intensywnie musiała doświadczyć nowego 
życia uwielbionego Syna .

2. Wniebowstąpienie
Do tej chwały, w której od momentu 

Wniebowstąpienia, Chrystus zasiada po 
prawicy Ojca, również Maryja  zostanie wy-
niesiona.

3. Zesłanie Ducha Świętego
W centrum tej drogi chwały Syna i Matki 

różaniec stawia Pięćdziesiątnicę, która uka-
zuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej 
wraz z Maryją, ożywionej potężnym wyla-
niem Ducha Świętego, gotowej do misji 
Ewangelizacyjnej.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej
Chwila wniebowzięcia to antycypacja 

drogi, do której przeznaczeni są wszyscy 
sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał.

5. Ukoronowanie Matki Bożej
Ukoronowana w chwale Maryja jaśnieje 

jako Królowa aniołów i świętych. To też jest 
antycypacja i szczyt rzeczywistości escha-
tologicznej Kościoła.

(środa, niedziela)

ROK RÓŻAŃCA (16. X 2002 – 16. X 2003)
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Ponad 80 000 młodych z całej Europy  
i innych kontynentów przybyło w sobo-
tę 28 grudnia 2002r. do Paryża na 25. do-
roczne ekumeniczne spotkanie młodzie-
ży, organizowane przez wspólnotę z Ta-
ize. Ponad połowa młodzieży przyjechała  
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
zwłaszcza z Polski, skąd do stolicy Francji wy-
ruszyło ponad 30 tys. osób.

Pierwsze takie spotkanie młodzieży, organi-
zowane przez tę wspólnotę, odbyło się w 1978 
r. również w Paryżu. Miejscem zjazdów były 
później m.in. Rzym, Londyn, Kolonia, Barcelona, 
Budapeszt, Praga, Monachium, a także Wrocław 
(1995) i Warszawa (1999). Każdorazowo przyby-
wało na nie do 100 tys. młodzieży z wielu kra-
jów. 

Wspólnota Ekumeniczna została utwo-
rzona w 1940 r. przez szwajcarskiego teo-
loga Rogera Schutza w wiosce Taize w Bur-
gundii. Skupia obecnie ok. 100 braci róż-
nych wyznań chrześcijańskich. Wspólnota  
z Taize od wielu lat niesie pomoc w dzielni-
cach nędzy państw Trzeciego Świata.

Papież Jan Paweł II w przesłaniu do uczest-
ników tegorocznego spotkania, określił je jako 
spotkanie nadziei dla świata. Ojciec Święty 
zaznaczył, że to mocne doświadczenie wiary 
i braterstwa stanowi odpowiedź na wezwa-
nie Chrystusa. Pragnie On przekazywać swoją 
radość ludziom młodym, objawiać im Siebie, 
pomagać im przemieniać życie. To spotka-
nie – pisze Jan Paweł II w liście wystosowa-
nym do brata Rogera – ukazał, iż dzisiejsza 
młodzież pragnie prawdy, szczęścia, piękna  
i absolutu, oraz stara się nadać swemu ży-
ciu sens. Papież podkreślił też jak wielką 
rolę ma regularna modlitwa, czytanie Pi-
sma świętego i życie sakramentalne. Dzię-
ki temu młodzi będą mogli budować na-
dzieję na przyszłość, w której nastanie czas 
sprawiedliwości i pokoju, miłości i pojed-
nania. Ojciec Święty zachęcał młodych lu-
dzi, by zwrócili się do Chrystusa. Podkre-
ślał znaczenie odkrycia własnego powo-
łania, a także aktywnego zaangażowania  

w głoszenie Ewangelii i w życie społeczne.
Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan na-

zwał paryski zjazd mocnym przekazem tole-
rancji. i solidarności.

Podczas pierwszego czuwania, z udzia-
łem założyciela wspólnoty, młodzież  
w półmroku śpiewała kanony i medytowała. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali wcześniej list 
od brata Rogera. Nosi on tytuł: „Kochaj i po-
wiedz to swoim życiem” i został przetłuma-
czony na 58 języków, w tym na 23 azjatyckie. 

3,5 tys. osób zgromadziło się w katedrze 
Notre-Dame w Paryżu na niedzielnej mszy 
świętej 29 grudnia 2002r. W czasie nabożeń-
stwa medytację wygłosił brat Roger. Przyznał 
on, że wiele osób zastanawia się, czy jest jesz-
cze nadzieja na lepszą przyszłość. Rozważał 
nad tym, jak nie dać się ogarnąć beznadziei, 
gdy rośnie bieda, cierpią dzieci, a świat roz-
dzierany jest konfliktami. Brat Roger powie-
dział, że jedyną drogą do pokoju jest pojed-
nanie i modlitwa. Właśnie to mogą pielęgno-
wać w sobie młodzi Europejczycy. 

Pod znakiem czuwania i wspólnej mo-
dlitwy upłynął ostatni dzień Starego Roku. 
Wieczorem młodzież wysłucha ostatniej 
medytacji brata Rogera, a o północy mo-
dliła się o pokój na świecie. W tym przed-
ostatnim dniu spotkania młodych jego 
uczestnicy dyskutowali o problemach 
pokoju na świecie, uczyli się tolerancji  
i przełamywania stereotypów. Bracia z Ta-
ize mówili młodzieży w jaki sposób lokalne 
wspólnoty, parafie i duszpasterstwa mają być 
miejscami nadziei, w których osoby myślące 
inaczej czułyby się rozumiane. 

Do 1 stycznia 2003 r. młodzi ludzie (od 
17 do 30 roku życia) wszystkich wyznań 
chrześcijańskich modlili się, rozmawia-
li o wierze i zachęcali do chrześcijańskie-
go zaangażowania. Głównymi tematami 
dyskusyjnymi były także: „Życie wewnętrz-
ne i poznanie Boga”, „Odpowiedzialność  
w społeczeństwie”, „Piękno jako droga do 
Boga”. 

kl. Grzegorz Zieliński

„Wraz z zakończeniem negocjacji  
w Kopenhadze, otwiera się nowa szansa i my, 
jako Kościół, się tego nie boimy. Chcemy się 
przyłączyć do procesu integracji Europy, tej 
prawdziwej, zbudowanej także w oparciu o 
jej duchowe dziedzictwo. Podpisanie takich 
dokumentów, jak w Kopenhadze zakłada, że 
wchodzimy w nowy okres, nie przeczę, że 
trudny, ale związany z wielkimi wyzwaniami.”

Kardynał Glemp z wielkim uznaniem od-
niósł się do wysiłków, jakie podjęli polscy ne-
gocjatorzy.

„Był to wysiłek niepomierny i nawet, 
nie potrafiąc dziś, ze względu na świeżość 
sprawy, ocenić wszystkich szczegółów, 
wyrażam uznanie dla negocjatorów.”

Prymas o Unii Europejskiej
Prymas wyjaśnił, że Kościół od wieków jest 

współbudowniczym Europy i dalej będzie 
budować ją tak, aby wzajemne zbliżenie się 
narodów było owocne.

„Rozszerzenie Unii Europejskiej spowodu-
je, że ten większy organizm będzie musiał się 
także przekształcać jakościowo oraz tak się 
doskonalić, aby nowe kraje były rzeczywiście 
włączone w ten wspólny krwioobieg.

Rola Kościoła w jednoczącej się Europie, to 
przede wszystkim rola wychowawcza, zwró-
cenie uwagi na sumienie, które jest dla każ-
dego wskaźnikiem dobra.”

Opr. Piotr Dyjo

Spotkanie Młodych w Paryżu

Tradycyjnie już, 6 stycznia, obchodzimy 
Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli 
w potocznym języku – Trzech Króli, a we-
dług teologów: Uroczystość Epifanii, czyli 
Objawienia się Boga poganom. W osobach 
trzech mędrców ze Wschodu, poganie po 
raz pierwszy mogli zobaczyć Boga, Któ-
ry zechciał się im objawić jako Dziecię w 
betlejemskiej stajni. Przyszedł do Swojej 
własności, ale ci Go nie przyjęli, dlatego 
objawia się pogardzanym przez Żydów po-
ganom, aby im dać moc, by się stali Dzieć-
mi Bożymi, ponieważ uwierzyli w Niego 
i Go przyjęli. Ileż trudów musieli pokonać 
legendarni już trzej królowie: Kacper, Mel-
chior i Baltazar, aby ujrzeć Dziecię? O ich 
wyprawie powstało szereg legend. Ewan-
gelia mówi tylko, że za przewodem gwiaz-
dy, dotarli do pałacu króla Heroda do Je-
rozolimy, gdyż szukali nowo narodzonego 
Króla Żydowskiego. Chcieli oddać Mu po-
kłon. Od przerażonego o swą władzę, prze-
biegłego Heroda, dowiedzieli się, że Dzie-
cię ma przyjść na świat w Betlejem. Gwiaz-
da, którą widzieli na Wschodzie, szła przed 
nimi i zatrzymała się dokładnie nad miej-
scem, gdzie było Dziecię. Weszli do domu 
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: 
złoto, kadzidło i mirrę. Tak spotkanie pogan 
z Maleńkim Królem Jezusem opisuje ewan-
gelista św. Mateusz. Mędrcy ze Wschodu 
we śnie otrzymali nakaz, żeby nie wracali 
do Heroda i inną drogą udali się do ojczy-
zny.  Bóg zechciał, aby Zbawienie stało się 
powszechnym udziałem, dostępne dla każ-
dego, nie tylko dla Żydów. Aby wszystkie 
narody i języki cieszyły się z tego, że Słowo 
zamieszkało między nami. My, chrześcija-
nie, także chcemy, aby Jezus sprawował 
swoją królewską władzę sprawiedliwości, 
świętości i pokoju nad wszystkimi duszami. 
Również my darujemy Mu złoto: delikatne 
złoto duszy w postaci wyrzeczenia się pie-
niędzy i dóbr materialnych. Nie zapomi-
najmy: są to rzeczy dobre, dane nam przez 
Boga. Jednakże z postawienia Pana mamy 
je używać w taki sposób, aby nie zajęły na-
szego serca, lecz zostały wykorzystane dla 
dobra całej ludzkości.      

Opr. Ks. Sylwester   

6 I
Objawienie Pańskie
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W minionym tygodniu
1. Dziś Msza św. w intencji Rodzin o godz. 16.00 w kaplicy Św. Rodziny.
2. Również dzisiaj młodzież i dzieci Ruchu Światło–Życie zapraszają na 

jasełka do kaplicy Św. Rodziny na godz. 17.00. Natomiast o godz. 19.00 
w kościele odbędzie się charytatywny wieczór kolęd.

3. Jutro, 6 stycznia, Uroczystość Trzech Króli; Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 16.30 i o 
18.00.

4. Dzieci z klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w przyszłą niedzielę, 12 stycznia,  
o godz. 16.00.

Porządek wizyty duszpasterskiej
Dziś od godz. 15.00 – ul. Gagarina 25
Od godz. 14.30
06.01.2003r. – poniedziałek: ul. Gagarina 13/17, 21/23 
07.01.2003r. – wtorek: ul. PCK 1,3,5,7
08.01.2003r. – środa: ul. PCK 9/11, ul. Grenadierów 5,6 i 8 
09.01.2003r. – czwartek: ul. Grenadierów 7/9, 10, 12/16
10.01.2003r. – piątek: ul. Gajowa 43, ul. Południowa 12, ul. Wiejska 58 i 62 i ul. Jana 

Pawła II

Od godz. 9.00
11.01.2003r. – sobota: ul. Sandomierska 11 i 13

Od godz. 14.30
13.01.2003r. – poniedziałek: ul. Sandomierska 16

W 30.  rocznicę ślubu Danuty i Tadeusza,
w 20. rocznicę ślubu Doroty i Dariusza,

w 32. rocznicę urodzin Ks. Sławomira,
w 18. rocznicę urodzin Anity

błogosławieństwa od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, 
opieki Matki Bożej i radości na każdy dzień życia 

życzy Redakcja

W roku 1991 w Toruniu OO. Redempto-
ryści założyli rozgłośnię RADIO MARYJA.

Dyrektorem rozgłośni został o. Tadeusz 
Rydzyk. Od samego początku RADIO MA-
RYJA miało za zadanie wychowywać i for-
mować słuchaczy bez względu na wiek.

Ja o RADIU MARYJA usłyszałem sie-
dem lat temu. Słuchanie radia zacząłem 
od audycji „Rozmowy niedokończone”,  
a ich tematem była historia Polski. Po pew-
nym czasie zacząłem słuchać i innych audy-
cji: katecheza w rodzinie Radia Maryja, Czas 
Wzrastania.

Szczególnie przypada mi do gustu au-
dycja dla młodzieży: CZAS WZRASTANIA, 
która nadawana jest zawsze w piątki o 
21:30 i prowadzona przez  O. Antoniego 
Balcerzaka. Dowiedziałem się z niej, że ist-
nieją w różnych miejscowościach Polski 

Młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja 
. W Radomiu Koło Młodzieżowe powstało 
3.06.2000r.

Inicjatorem założenia była Ewa Kac-
przak. 

Dołączyłem do Koła po drugiej piel-
grzymce Młodych Słuchaczy Radia Maryja 
na Jasną Górę.

Nasza działalność w Kole polega na 
spotkaniach formacyjnych, które odby-
wają się w każdy wtorek o godz.16.30  
w kościele Garnizonowym w kaplicy  
św. Maksymiliana. Organizujemy koncerty 
kolęd i pastorałek, jasełka oraz programy 
słowno-muzyczne z okazji uroczystości re-
ligijno – patriotycznych.

Co trzy miesiące odbywają się Dni Sku-
pienia dla Młodzieżowych Kół Radia Maryja 
w Domu Słowa w Toruniu. Dni Skupienia 

prowadzi o. Piotr Andrukiewicz odpowie-
dzialny za działalność Młodzieżowych Kół 
Przyjaciół Radia Maryja.

Obecnie w Polsce i w Niemczech (Dort-
mund) działa około sto Kół Młodzieżowych.

A Radio Maryja w Radomiu można od-
bierać na fali UKF 107,2 Mhz.

Odeszli do Pana:

Eugenia Pacholarz – 86 lat,

Janina Radzimowska – 88 lat,

Eugenia Wilczyńska – 79 lat. 

Związek Małżeński zawarli:

Edyta Strzelecka i Dominik Bator.

Ochrzczeni zostali:

Agata Kłys

Jakub Jan Agatowski

Patrycja Niedźwiedź

Natalia Damentko

Jan Michał Gregorczyk

Kacper Banaszkiewicz

Maciej Przybysławski

Jakub Krystian Fabiński

Kacper Borzechowski

Eryk Szkudlarz

Oliwier Waldemar Wichniarz

Julia Helena Kozera

Barbara Maria Sznyrowska

Patryk Ireneusz Żbik.

W RODZINIE RADIA MARYJA


