
Moja Parafia – 1

Nr 413
09/02/2003

Kalendarz liturgiczny

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

V Niedziela Zwykła • Rok B

ad ranem, gdy jeszcze 
było ciemno, wstał, 
wyszedł  i udał się na 
miejsce pustynne, i tam 

się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy 
Go znaleźli, powiedzieli Mu: 
Wszyscy Cię szukają.

Ewangelia: Mk 1, 29 – 39
9 luty 2003 – niedziela

Imieniny obchodzą: Marian,  Eryk
Liturgia Słowa:

Job 7, 1 – 4. 6 – 7
Psalm 147 A

1 Kor 9, 16 – 19. 22 – 23
Mk 1, 29 – 39

10 luty 2003 – poniedziałek
Imieniny obchodzą: Scholastyka 

Liturgia Słowa:
Rdz 1, 1 – 19
Psalm 104

Mt 6, 53 – 56

11 luty 2003 – wtorek
NMP z Lourdes, Światowy Dzień Cho-

rego
Imieniny obchodzą: Maria, Grzegorz

Liturgia Słowa:
Rdz 1, 20 – 2, 4a

Psalm 8
Mk 7, 1 –13

12 luty 2003 – środa
Imieniny obchodzą: Eulalia, Benedykt

Liturgia Słowa:
Rdz 2, 4b – 9. 15 – 17

Psalm 104
Mk 7, 14 – 23

13 luty 2003 – czwartek
Imieniny obchodzą: Julian, Gilbert

Liturgia Słowa:
Rdz 2, 18 – 25

Psalm 128
Mk 7, 24 – 30

14 luty 2003 – piątek
Wspomnienie Cyryla i Metodego

Imieniny obchodzą: Walenty, Liliana
WALENTYNKI
Liturgia Słowa:

Iz 52, 7 – 10
Psalm 96

Łk 10, 1 – 9

15 luty 2003 – sobota
Imieniny obchodzą: Klaudiusz, Jowita

Rdz  3, 9 – 24
Psalm 90

Mk 8, 1 – 10 
 

Przykład modlitwy!
Każdy z nas ma problemy z modlitwą. Najlepszym wzorem jest dla nas 

sam Jezus Chrystus. On wstał, gdy jeszcze było ciemno i udał się na miej-
sce pustynne, aby nikt Mu nie przeszkadzał w modlitwie. Jeżeli uważamy, że 
samo chodzenie do kościoła wystarczy, aby spotkać się z Bogiem, to jesteśmy  
w wielkim błędzie. 

Drogi Przyjacielu! Potrzebujemy nie tylko wspólnotowych spotkań na mo-
dlitwie, ale jeszcze bardziej osobistego czasu na spotkanie z Najwyższym!  
W dzisiejszym świecie szuka się, podobnie jak za czasów Chrystusa, ludzi, którzy 
potrafią się modlić. Spróbuj stać się człowiekiem modlitwy.

Ks. Sylwester

Ręce Boga, 

w które się 

powierzam, 

podnoszą 

mnie.
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Przyjechałam na ten kurs, aby mo-
dlić się o zdrowie dla mojego synka 
–Kamila (jest nieuleczalnie chory).
Ten kurs pomógł mi przybliżyć się 
do Boga, przeżyć taką Jego bliskość. 
Teraz uwierzyłam naprawdę, że Bóg 
jest przy mnie, że mnie wspiera, że nie 
ma nic ważniejszego od Boga. Posta-
nowiłam, że zrezygnuję z wszelkich 
bioenergoterapeutów, a 
zacznę więcej się modlić. 
Po prostu, chcę mocno 
wziąć sobie do serca to, 
aby tylko u Boga szukać 
pomocy i ratunku.

AGNIESZKA, lat 25 
 

Choroba Kamila  od-
pychała nas od Boga. Py-
taliśmy „Dlaczego nas to 
spotkało?”. Jeździliśmy 
do uzdrowiciela. Wierzy-
łem w to, że przez jego 
ręce uzdrawia Bóg, ale nie 
podobało mi się, że obok 
siedzi drugi człowiek i pobiera pienią-
dze. Teraz wiem, że tak naprawdę to 
nie ma uzdrowicieli – tylko Bóg może 
uzdrowić. Ten kurs bardzo przybliżył 
mnie do Boga. Moim najważniejszym 
przeżyciem tutaj było oddanie w ręce 
Boga Najwyższego mojego życia. 
Teraz nie myślę o tym gdzie jeszcze 
szukać nadziei na uzdrowienie mojego 
syna, bo wiem, że tylko Jezus może 
tego dokonać. 

GRZEGORZ, mąż Agnieszki

Przyjechałam na kurs, aby modlić 
się o Boga dla moich, dorosłych już, 
dzieci, a zrozumiałam, że ja tego Boga 
sama nie bardzo miałam w swoim 

sercu, że im bardziej te moje dzieci 
pchałam do Boga, tym bardziej oni od 
tego uciekali. Wczoraj zostawiłam ten 
problem Panu Bogu. Powiedziałam: 
”To są Twoje dzieci i Ty zrób z nimi 
co chcesz, a ja po prostu tylko chcę 
bardzo zaufać”. Myślę, że ten pobyt 
spełnił moje oczekiwania.

BARBARA, lat ok. 50

Dla mnie najważniejszym wydarze-
niem na tym kursie było doświadczenie 
potęgi Bożej miłości, że Jezus ukochał 
każdego człowieka, że ukochał także 
mnie jako księdza – tego, którego 
wybrał i wyznaczył do konkretnych 
zadań. Bardzo ważnym momentem 
było doświadczenie wylania Ducha 
Świętego, bo ja często zapominam, 
by prosić  o Niego zwłaszcza wtedy, 
gdy mam podjąć jakieś ważne decyzje 
i doświadczyłem tego, że Duch Świę-
ty na mnie zstąpił i że będzie mnie 
prowadził i umacniał. „Uodważnił” 
mnie do tego , by się nie bać. Poza 
tym, czuję się wezwany do twór-
czości w przekazie ewangelicznym, 

aby był owocny. To jest zadanie dla 
mnie, które w najbliższym czasie 
pragnę zrealizować. Najważniejsze, 
by Jezus w tym wszystkim działał  
a nie ja – ja, żebym był tylko narzę-
dziem w Jego ręku. Amen!

ks. RADOSŁAW

Moim najważniejszym przeżyciem 
na kursie było wylanie Ducha Świę-
tego. Niesamowite uczucie spokoju, 
ciepła i radości. Poczułam się do-
brze, czułam, że jestem kochana bez 
względu na moje grzechy. Poznałam 

prawdziwą miłość Boga, 
to, że zawsze mi wyba-
czy, zawsze będzie mnie 
kochał, że będzie kiedy 
będę Go potrzebować. 
Wiem, że mogę zrobić 
wiele, bo dla Niego nie 
ma rzeczy niemożliwych. 
I jeszcze jedno: wiem, że 
bez wspólnoty nie można 
żyć.

SYLWIA, 18 lat
Na tym kursie dotarło 

do mnie przekonanie, 
że nie jestem sama. Nie 
muszę się martwić o jutro, 
bo Jezus czuwa nade mną 
i gdy przyjdą problemy to 

włączy się do ich rozwiązania. Do tej 
pory nie zawsze mogłam to zrozumieć. 

FRANCISZKA, lat ok. 70

DOŚWIADCZENIE POTĘGI BOŻEJ MIŁOŚCI
Te słowa najlepiej oddają to, co stało się udziałem czterdziestu osób, 

które podczas minionego weekendu wzięły udział w kursie „FILIP” popro-
wadzonym przez Wspólnotę „GALILEA”, w pięknym Domu Rekolekcyjnym 
xx. Pallotynów we Wrzosowie k. Radomia. Oto wypowiedzi kilku z nich:



Moja Parafia – 3

Miłość zmienia czło-
wieka o 360°. Kiedy lu-
dzie zakochują się, tra-
cą głowę, świat widzą  
w piękniejszych kolo-
rach, czują się dla siebie 
stworzeni. Decydując się 

na bycie darem dla siebie nawzajem, 
zawierają związek oparty na MIŁOŚCI. 
Jedną z cech tej miłości jest przebaczenie, 
które pozwala dwojgu ludziom przechodzić 
ponad błędami i zranieniami.

Pismo Święte ukazuje miłość jako DAR 
pochodzący od Boga, który jest obrazem 
Bożej relacji do każdego człowieka: „Czu-
wajcie! Trwajcie w wierze! Bądźcie mężni, 
silni! Wszystko u was niech się dzieje w 
miłości” (1 Kor 16, 13 – 14); „Teraz więc 
trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy. 
Z nich zaś największa jest miłość” (1 Kor 
13, 13);

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz 
wzajemnej miłości. Ten bowiem, kto miłuje 
bliźniego wypełnił Prawo” (Rz 13, 8).

Każdy z nas pragnie kochać i być ko-
chanym, potrzebnym… Każdy chciałby 
mieć taką osobę, której mógłby zaufać  
i POKOCHAĆ. Bardzo trudno jest powie-
dzieć komuś, że się go kocha. Nie bójmy 
się „używać” tego słowa, jest ono bardzo 

Kochać, jak to łatwo (?) powiedzieć…
piękne, zawierające w sobie wszystko! Nic 
nie wchodzi w rachubę prócz siły miłości; 
tego władczego magnesu, który sprawia, 
że jedna istota duszą i ciałem wzrasta  
w drugą. Miłość wymaga gestów kon-
kretnych, bezinteresownych. Jeżeli się 
kocha z całego serca, wtedy świat jest 
piękniejszy!!!

Na koniec zapraszam do przeczytania 
cytatów o miłości, które można wykorzy-
stać na kartkach walentynkowych:

† Aby doświadczyć miłości, nale-
ży oderwać dłonie od tego, co pewne. 
Wszystkie ziemskie pewności próchnieją; 
należy podnieść dłonie otwarte ku górze i 
schwytać miłość; tylko ona może obdarzyć 
człowieka niekończącym się poczuciem 
bezpieczeństwa i pokoju – Roman Mleczko

† Kwiat potrzebuje słoń-
ca, aby być kwiatem; czło-
wiek potrzebuje miłości, 
aby być człowiekiem – Phil 
Bosman 

† Nawet codzienność 
człowieka to wielkie święto 
– bo nie jest rzeczą zwykłą, 
że Ktoś strugami na ziemię 
wylewa miłość – Roman 
Mleczko

† Miłość nie pragnie, aby 

jej dogadzano, ani nie stara się o własną 
wygodę; lecz troszczy się o dobro innych  
i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy 
– William Blake

† Miłość mierzy się termometrem cier-
pień – Św. Faustyna Kowalska

† Miłość zaczyna się rozwijać  dopiero 
wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie 
mogą się nam na nic przydać – Erich 
Fromm

† Czym jest słońce dla ziemi, tym mi-
łość dla duszy – Honoriusz Balzak

† Za dnia dochodzi do kłótni małżeń-
skich. Ale nocą ten, co się kłóci, odnajdzie 
w sobie miłość. Bo miłość jest silniejsza 
od słów rzucanych na wiatr. I człowiek 
zamyślony, siada w oknie, pod wygwież-
dżonym niebem, i czuje się znów odpo-

wiedzialny za tych, co śpią, 
za chleb, który trzeba zdobyć, 
za sen żony, leżącej tuż, tak 
kruchej, delikatnej i nietrwa-
łej. Miłość nie wyraża się  
w myślach. Miłość jest – An-
toine de Saint-Exupéry

† Jest tak ogromna moc  
w człowieku, która każde 
ciało uniesie ku górze – to 
MIŁOŚĆ – Roman Mleczko

Kuba Czubak

Każdy z nas pragnie w swoim życiu do-
świadczać Przyjaźni i Miłości. Często jed-
nak zdarza się, że słowa te są nadużywane. 
Nazywane są nimi uczucia, które z Przy-
jaźnią i Miłością nie mają nic wspólnego. 
Chęć darowania komuś naszej Przyjaźni 
czy Miłości to raczej decyzja o wzięciu od-
powiedzialności za szczęście i rozwój dru-
giego człowieka. Naszą Miłość i Przyjaźń 
możemy okazywać innym ludziom poprzez 
troskę, akceptację, zrozumienie, zaufanie, 
szacunek, lojalność, poświęcenie, nasz 
zachwyt i docenianie naszych bliźnich. 
Przyjaźnią i Miłością obdarowujemy ludzi, 
którzy dają się kochać, są interesujący, 
atrakcyjni nie tylko zewnętrznie ale przede 
wszystkim bogaci duchowo. Jednym sło-
wem: „przyciągają” nas wspaniali ludzie, 
których spotykamy na ścieżkach naszego 
życia, ale aby ich spotkać, trzeba wierzyć 
w istnienie Dobra w ludziach i mieć oczy 
szeroko otwarte. Niestety, nie można 
spotkać kogoś, w kogo istnienie się nie 
wierzy! Miałam to szczęście, że spotkałam  

w sowim życiu wielu wspaniałych ludzi. 
Dzięki nim jestem dziś ty, kim jestem. 
Dzięki nim, moje życie jest bardziej ra-
dosne, bogatsze a moje serce jest pełne 
wdzięczności za to, że pomagali mi „wzra-
stać” wewnętrznie i być sobą. Co więcej 
– nadal spotykam Dobrych, Serdecznych 
i Radosnych ludzi – chociażby w naszym 
redakcyjnym gronie – wierzcie mi – są 
wspaniali!!! Nie przestaję dziękować Bogu 
za te moje życiowe spotkania. Wierzę w to, 
że Bóg stawia na naszych drogach ludzi, 
którzy są nam w danym momencie potrzeb-
ni i tych, którzy potrzebują nas.

Wspaniali ludzie są wśród nas – wy-
starczy tylko dobrze się rozejrzeć. Ostat-
nio czytałam ciekawą książkę, w której 
autorka – Lillian Glass − charakteryzuje 
takich ludzi. Książka nosi tytuł: „Wspaniali 
ludzie”. Autorka wyróżniła w swoim opisie 
20 typów wspaniałych ludzi. Są wśród 
nich między innymi: 1. Pogodna Duszan 
2. Uczciwy Abe 3. Lojalista 4. Wytrwały 
Wędrowiec 5. Uosobienie Świadomości  9. 

Uczuciowiec 10. Hojny Dawca 11. Czaro-
dziej Dobrego Nastroju 12. Wielkoduszny 
Zwycięzca 13. Anty – Ofiara 14. Rozsądny 
Ryzykant itd.… Czym się charakteryzują?

Wspaniali ludzie są uczciwi i prostoli-
nijni. Są twórczy, pomysłowi. Są również 
elastyczni i pozbawieni uprzedzeń – po-
trafią dostosować się do każdej sytuacji, 
nie rezygnując jednocześnie z systemu 
wyznawanych przez siebie wartości i prze-
konań. Wspaniali   ludzie są zawsze hojni w 
czynach i słowach – nie szczędzą swojego 
trudu, aby pomóc innym. Wspaniali ludzie 
nie myślą o tym, by być interesujący, lecz 
są zainteresowani innymi. Ponieważ ludzie 
ci, nie odczuwają zazdrości i zawiści, mogą 
stanowić ogromne wsparcie dla innych. 
Pragnąc dla ludzi wszystkiego, co najlep-
sze, dodają innym odwagi (szczególnie 
tym, którzy wątpią we własne zdolności). 
Wspaniali ludzie zawsze wydobywają z 
innych to, co najlepsze. Dzięki temu, że 
zależy im na ludziach i nie żałują im mi-
łych słów, budzą w innych dobry nastrój  
i poczucie, że dla kogoś wiele znaczą.

Iza Wojcieszek

„Gdzie panuje radość i miłość, tam wzrost nie zna granic.”
Roland Leonhardt
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Drukarnia Virgo, tel. (048) 3633844, 0601 97 02 72Redakcja: ul. Młodzianowska 124, tel.: (0..48) 366-81-03, 
www.mojaparafia.czytelnia.net, e-mail: redakcja@mojaparafia.czytelnia.net
Redaktor naczelny: Magdalena Kowalska, Z-ca Redaktora Naczelnego: Sylwia Buchacz, Dyrektor techniczny: Łukasz Grzeszczyk. 
Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Agnieszka Dobrowolska, Jakub Czubak, 
Maria Sowińska, Aleksandra Jurczak, Marcin Ciosek, Joanna Ciosek, Marek Gos, Paweł Rabijewski, Iza Wojcieszek, Halina Siczek, kl. Grzegorz Zieliński.

W minionym tygodniu

ŻYCZENIA

Ciekawostki...

1. Dziś o godz.17.00 – Nabożeństwo Maryjne.
2. Dziś o godz.16.00 – Msza św. dla dzieci z klas drugich i ich ro-

dziców.
3. Również dzisiaj, o godz. 18.00 Msza św. dla pielgrzymów. 
4. Spotkanie dla młodzieży klas III gimnazjum, przygotowujących się do  
     sakramentu bierzmowania 10 lutego, w poniedziałek o godzinie 16.00.
5. W czwartek 13 lutego o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, cierpiących  

i  starszych. Po Mszy św. nabożeństwo i błogosławieństwo chorych Najświętszym 
Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od godz.8.30.

6. Serdecznie dziękujemy za indywidualne ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na 
dalsze prace porządkowe i budowlane.

Odeszli do Pana:

Stefan Alberski – lat 81

Maria Buchowicz – lat 77

Związek Małżeński zawarli:

Wioletta Bielecka i Krzysztof Chustecki

Dorota Wulczyńska i Artur Kieloch

W 55. rocznicę urodzin Barbary

w 25. rocznicę urodzin Moniki

w 7. rocznicę urodzin Brygidy

w 6. rocznicę urodzin Dominika

w 6. rocznicę urodzin Patryka

błogosławieństwa Bożego, opieki 
Matki Bożej, pogody ducha, miłości 
i szczęścia na dalsze lata życia życzy 
Redakcja

Jakiś chłopiec, uklęknąwszy w konfe-
sjonale ze strachu pomylił wyuczone for-
mułki i rozpoczął spowiedź tymi słowami:

− Jam jest Pan Bóg twój.
Spowiednik nic.
− Jam jest Pan Bóg twój – powtórzył 

mały.
Znowu cisza…
Za trzecim razem ksiądz odezwał się:
− To co, mam przed tobą klęknąć ?!?

***
− Benedicite – rozpoczął ksiądz modli-

twę w zakrystii przed wyjściem do ołtarza.
− Deus – odpowiedzieli ministranci.
− Procedamus – dodał ksiądz, czym 

zaskoczył ministrantów, gdyż nie znali od-
powiedzi. Nie dali się jednak zbić − z tropu. 
Jak jeden mąż dopowiedzieli wymyślone 
słowo:

− Kosmateus.
Ksiądz uśmiechnął się, uderzył jednego 

z chłopców stułą po głowie i wyszli do 
ołtarza… 

Wydarzyło się naprawdę…

Być może najbardziej spostrzegawczy z czytelników zauważyli, że do naszej stopki redakcyjnej 
dodaliśmy nowy wpis. Jest to nowy adres „Mojej Parafii” – adres internetowy. Zachęcam każdego, kto 
ma możliwość, do odwiedzenia nas tam – www.mojaparafia.czytelnia.net

Główną atrakcją tej witryny jest możliwość ściągnięcia i przeczytania naszej gazetki w formie elek-
tronicznej (plik *.pdf). Można tam również przeczytać naszą krótką historię, aktualne informacje np.  
o spotkaniach redakcyjnych, a także odnośniki do innych stron internetowych księży pallotynów, m. 
in. znajduje się tam odnośnik do oficjalnej strony parafii św. Józefa w Radomiu!

Istnieje również możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez pocztę elektroniczną. Adres podany 
niżej, znajduje się również na naszej stronie – redakcja@mojaparafia.czytelnia.net

Dziękujemy za każdego mejla ;−)           Łukasz 
Grzeszczyk

Goliat to jest ten potężny,
Dawid zaś to jest ten mniejszy,
kto zwycięży: ten ogromny,
czy też może ten zwinniejszy?

Co to za domek?
Bez dachu, a deszcz doń nie pada
w domku siedzi ksiądz i spowiada.

Lubią chwytać mnie dziateczki,
Bo mam zwykle kształt gwiazdeczki,
Zawsze biały, zimny bywam,
Ale w cieple się rozpływam.

Bywają niebieskie, bywają i czarne,
U starszych poważne, u dzieci figlarne,
Ocienione gęstym lasem 
i zwilżone rosą czasem.

Obłok zakrył czubek góry,
Żydów ogarnęła trwoga, 
Powiedz proszę: co tu Mojżesz
Niesie im od Pana Boga.

Zimą wisi lśniący
przy oknie, okapie,
gdy słońce przygrzeje,
woda z niego kapie.

Sroga zima, sroga.
Śniegiem drogi ściele.
Kto za oknem ćwierka?
Szary nasz...

Choć przytulne ma mieszkanie,
zimą futro zmienia.
Żaden orzech nie jest dla niej
trudny do zgryzienia.

Podszedł siwy staruszek 
do naszej małej chatki,
pomalował nam szybki 
w srebrzyste kwiatki.

Wisi u okna,
Wisi u strzechy.
Daje on dzieciom 
Dużo uciechy.
Zrobiony zaś jest 
Z tysiąca kropel, 
Błyszczy jak kryształ
Lodowy...

Mieszka w człowieku
przez wiele lat,
później przenosi się 
w inny świat.

Z A G A D K I

Zapraszamy Cię Drogi Czytelniku 16 lutego o godz. 15.00 na wspólną modlitwę  
w intencji Radomia i diecezji do kościoła Chrystusa Kapłana na placu Wyższego Seminarium 
Duchownego (ul.Młyńska). Jeśli nie możesz przybyć, to o godz. 15.00, modląc się Koronką do 
Miłosierdzia Bożego, wołaj o miłosierdzie dla naszego miasta i diecezji, a Bóg nas wszystkich 
wysłucha.  Niech będzie Bóg uwielbiony za dar wspólnej modlitwy.   


