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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU
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W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Zapraszamy na stronę
www. mojaparafia. za. pl

Kalendarz liturgiczny

III   NIEDZIELA   ZWYKŁA • R O K   A

Ewangelia: Mt 4, 12 – 23 

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora 
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata 

jego, Andrzeja. I rzekł do nich: Pójdźcie za 
Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

27 stycznia 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jerzego, Anieli, Przybysława
LITURGIA SŁOWA
Iz 8, 23b – 9, 3   
Psalm 27
1 Kor 1, 10 – 13. 17   
EWANGELIA: Mt 4, 12 – 23  

28 stycznia 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Tomasza, Juliana, Agnieszki
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 5, 1 – 7. 10  
Psalm 89 
EWANGELIA: Mk 3, 22 – 30    

29 stycznia 2008r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Anieli
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 6, 12b – 15. 17 – 19   
Psalm 24
EWANGELIA: Mk 3, 31 – 35    

30 stycznia 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Macieja, Martyny, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 4 – 17  
Psalm 89
EWANGELIA: Mk 4, 1 – 20      

31 stycznia 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Ludwiki, Marceli
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 18 – 19; 24 – 29  
Psalm 132
EWANGELIA: Mk 4, 21 – 25    

1 lutego 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Ignacego, Brygidy, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 11, 1 – 4a. 5 – 10a. 13 – 17. 27c 
Psalm 51
EWANGELIA: Mk 4, 26 – 34     

2 lutego 2008r. – SOBOTA
Ofiarowanie Pańskie
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Imieniny: Marii, Mirosława, Odila
LTURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1 – 4 v Hbr 2, 14 – 18 
Psalm 24 
EWANGELIA: Łk 2, 22 – 40     

Ofiarowanie Pańskie   -    strona 2

Jasełka  w naszej parafii   -    strona 2

Dzień Życia konsekrowanego  -                                     strona 3 

Zimowe impresje śnieżne    -   strona 3

   Wszystkim osobą konsekrowanym 
życzymy by całe Wasze życie było 
napełnione światłością, miłością, 

niech Boski Zbawiciel 
prowadzi po pięknej lecz niełatwej 
drodze powołania, byście  przez 

całe swoje życie podążali 
    z ufnością i nadzieją za Panem.

Nad brzegami Genezaret leży Kafarnaum, Tabgha oraz Tyberiada. 
Jezus wielokrotnie przepływał łodzią przez to jezioro. 

Kroczył po jego wodach do uczniów, uciszył jego wzburzone fale. 
Korzystając z łodzi nauczał tłumy,

 które zbierały się nad brzegami jeziora. 
Tu ukazał się po Zmartwychwstaniu 

i przekazał władzę pasterską św. Piotrowi.
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OFIAROWANIE PAŃSKIE
Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi święto Ofiarowania 

Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, 
a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa 
w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. 
Św. Łukasz tak je opisuje: „Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem 
Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, 
według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, 
co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki” (Łk 2,22-24).  
W tradycji polskiej, dzień ten nazywa się świętem Matki Bożej Gromnicznej. 

W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. W czasie Ofiarowania 
starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na oświecenie pogan 
i na chwałę Izraela” (Łk 2,32).  Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje 
Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich 
praw natury.  W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą 
w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego 
zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. 
Poświęcone 2 lutego świece, znak Bożej jasności, zapalano w trudnych chwilach, kiedy tylko interwencja 
Opatrzności mogła pomóc. Podczas burzy stawiano te świece w oknach, stąd nazwa - gromnice. Gromnicami 
zażegnywano klęski gradowe, ich dymem kreślono znaki krzyża na drzwiach, piecu, oknach i belkach stropowych 
jako zapory przeciw nieczystym siłom i nieszczęściom. W każdym domu była przynajmniej jedna gromnica. 
Zapalano ją przy konającym, aby Maryja - ta która niosła do świątyni Jezusa - Światłość Prawdziwą, prowadziła 
dusze umierających wprost do wiekuistej światłości.

Opr. Piotr Dyjo

J a s e ł k a   w  n a s ze j  p a ra f i i
W dniach 30 grudnia 2007 i 13 stycznia 2008 

odbyły się w naszej parafii  jasełka przygotowane 
przez s. Samuelę i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9.

Mali aktorzy wcielali się nie tylko w ludzkie postaci, 
ale również w kwiaty, grzyby i inne elementy przyrody. 
Na narodziny Małego Boga czekały: słonecznik, 
konwalia, róża, wietrzyk, muchomor, borowik. 
Do żłóbka zmierzały również zastępy anielskie ,
 pasterze i Trzej Królowie.

Do występu dzieci przygotowywały się 
z ogromnym zaangażowaniem. Wszystkie wytrwale 
uczyły się roli i uczestniczyły w licznych próbach. 
Małym artystom pomagali rodzice, którzy po części  
przygotowali również piękne stroje dla swoich pociech.

Przedstawienie  zostało zagrane dla publiczności trzykrotnie. Premiera odbyła się w szkole z udziałem nauczycieli 
i ks. Proboszcza. Kolejne dwa spektakle miały miejsce w dużym kościele przy udziale rodziców i bliskich, którzy stanowili 
znaczną część widzów.

Każde z dzieci mimo dużej tremy niemal bez pomyłek odegrało swoją rolę.  Kwiaty, anioły , grzyby,  Święta rodzina
 i inni bohaterowie wspaniale prezentowali się na tle przepięknej scenografii. A po przedstawieniu za kulisami na 
dzieci czekała słodka niespodzianka przygotowana przez ks. Proboszcza  i s. Annę - zakrystiankę.  

                                                                                                                                                                                          Szczepan Zięba
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DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO Zimowe impresje śnieżne 
Zima – ta majestatyczna Królowa
Wyszła z wolna z lodowego pałacu
Rozpostarłszy śnieżnobiały płaszcz
nad zmarzniętym, zalęknionym światem,
Potrząsnęła futra śnieżystego rękawami…
I – zawirowało, zaszumiało, roztańczyło się
Styczniowe, przezroczyste powietrze
miliardami lodowatych, bielusieńkich
różnorodnych – jak w kalejdoskopie – kwiatów !
I baśniowa, uroczysta biel śniegowych płatków
przesłoniła niemal cały świat zimowy
a bezlistne drzewa skrzypią z bólu,
Tak ściskają je i głaszczą „pieszczotą” swą 
mrozu okowy…
Mróz w kożuchu z błękitnego welwetu 
Z brodą bieluteńką jak mleko
Podniósł dłoń do zmrużonych, srogich oczu
I dostrzegłszy Zimę – swą siostrzycę – 
całkiem niedaleko
Jednym susem – z niebywałym impetem
mimo wieku podeszłego
Znalazł się przy Pani tej surowej 
Pocierając z radości swe policzki 
lodowate, ciemnoróżowe
Potem skłonił się przed Panią Zimą uroczyście
Z lekka tupnął, aż zatrzęsły się pokryte 
szronem krzewów kiście
Zamiótł brodą śniegową pierzynę
I zapytał odrobinę nieśmiało: „Pani Zimo,
raczy Pani zatańczyć ze mną walca? ”
A po chwili było na co popatrzeć bo –
Groźna Zima z roześmianym Mrozem
Wirowali w przecudownym 
błękitno – złoto – białym „ Zimowym walcu”.
Pani „Zima”  - znana w świecie tancerka –
Rozjaśniła swe oblicze uśmiechem
I wirując z Mrozem w tańcu na placach
Czarująco wprost unosiła się nad Ziemią
tańcząc śnieżnego walca…
A chatynki w białych czapach śniegowych
stały milcząc w podziwie uroczystym 
Gdyby mogły, to schyliłyby z zachwytów 
śnieżne głowy
Siwy dym z ich kominów bił w niebo
tak błękitne, jak dotąd nigdy jeszcze…
Szyby chat umajone misternymi, 
lodowymi wzorami
W blasku słońca, co wstało przed chwilą
To czerwienią płonęły, to złotem…
Było pięknie na tym Bożym świecie
Wszak wiecie czarująca jest zima!  
   Katarzyna Wilczyńska

Dzień 2 lutego nazywamy popularnie 
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Słusznie 
i pięknie, ale w języku liturgii jest to święto 
Ofiarowania Pańskiego. W liturgii wschodniej 
jest to celebracja Spotkania Pańskiego, 
spotkania Zbawiciela z ludem wybranym.  
W nawiązaniu do tej wzruszającej tajemnicy 
Kościół wybrał to święto, by właśnie wtedy 
w całym świecie obchodzić uroczyście dzień 
życia konsekrowanego.

Wezwanie Jezusa Chrystusa (por. Mt 5, 48): 
„Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski” 
oraz słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 
w niezwykły sposób przemawiają do serca i uwydatniają oblu-
bieńczy rys miłości człowieka do Boga.

Życie konsekrowane to najgłębsza tajemnica Boga i człowieka. 
To tajemnica spotkania-dialogu, które w sercu powołanego 
czyni oblubieńczość. Pośród wielorakich powołań Bóg powołuje 
człowieka, aby poświęcił się Jemu w specjalny sposób. 
Powołanie do świętości jest powołaniem powszechnym w łonie 
Kościoła, którego Chrystus jest głową, a wszyscy ochrzczeni 
członkami - członkami Mistycznego Ciała Chrystusa. Jednakże 
Duch Święty, ożywiający to Ciało, sprawia, że te poszczególne 
członki w sensie indywidualnym bądź wspólnotowym otrzymują 
różne wezwania.

W adhortacji apostolskiej „Redemptionis donum” 
poświęconej życiu konsekrowanemu. Jan Paweł II pisze: 
„Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrz-
nego spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością 
odkupieńczą”, podkreślając, że to spotkanie skierowane jest 
do określonej osoby i staje się miłością wybrania. Miłość w ten 
sposób wyrażona ogarnia i przemienia całą osobę, jej duszę
 i ciało. Z papieskiego przesłania jasno wynika, że rady ewange-
liczne są znakiem oddania się Chrystusowi i czynią z naszego 
życia – według wyrażenia św. Tomasza – swego rodzaju cało-
palenie złożone Bogu. Konsekracja  jest znakiem zakorzenienia 
się w Chrystusie i wyrazem miłości.

Wciąż aktualny jest apel Jezusowy: „Proście Pana żniwa, 
aby posłał robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38).  Wybór życia 
w małżeństwie, we wspólnocie zakonnej, w kapłaństwie, 
w laikacie jest wyborem własnego miejsca w Kościele. 
Takie powołanie jest całym ciągiem podejmowanych wyborów. 
Każde powołanie jest zależne od misterium szczególnego 
spotkania z Bogiem. Inicjatywa jest zawsze po stronie Pana 
Boga. Człowiek ze swej strony jest zaproszony do dawania 
prawdziwie wolnej odpowiedzi.

Opr. Monika Grzesiak 
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KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00  

           W 50. rocznicę ślubu Anny i Piotra
           w 50. rocznicę urodzin Bożeny
           w 18. rocznicę urodzin Eweliny
           w 17. rocznicę urodzin Kamila
           w 6. rocznicę urodzin Michała
           w 4. rocznicę urodzin Katarzyny
           w 1. rocznicę urodzin Leny

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej 
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień 

Ochrzczeni zostali

Adam Madej
Dawid Marcin Ruszczyk

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli

Julita Broda i Karol Szatan

 Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

1. Dziś - Nabożeństwo Kolędowe - o godz. 17.00;         
2. W piątek – 1 lutego będziemy trwali na całodziennej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie Adoracji po Mszy o godz. 
8.00, a zakończenie Mszą Świętą o północy

- spowiedź Pierwszopiątkowa – podczas wszystkich Mszy Świętych, 
oraz po południu od godz. 16.00. Dla dzieci – Msza Święta
 o godz. 16.30.

- W Pierwszy Piątek Miesiąca – w godzinach przedpołudniowych, 
Księża odwiedzą chorych.

3. 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. Msze Święte będą odprawiane w tym dniu 
o godz.: 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, 
taca z tego dnia przeznaczona zostanie na rzecz Zakonów Kontempla-
cyjnych. Poświęcenie świec – gromnic – przed każdą Mszą Świętą.

4. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na budowę naszego Kościoła w Mazowszanach. 

-      Msza Święta HOSPICYJNA – o godz. 14.30, a Msza Święta w intencji 
Rodzin – w Kaplicy Świętej Rodziny – o godz. 16.00.

5. 7 lutego, swoje Imieniny będzie obchodził ks. Romuald Fogiel SAC. 
W intencji Solenizanta, którego polecamy modlitwie, będziemy się 
modlić w przyszłą niedzielę, 3 lutego, podczas Mszy Świętej 
o godz. 10.45.

6. Od Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, tj., 10 lutego, rozpoczyna 
się w Naszej Parafii Kurs Przedmałżeński. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do Kancelarii Parafialnej na godz. 14.00.

 Na Gromniczną
 na Maryję, idą
 ludzie w procesji
 Idą swoi – pobłyskują
 gromnicami.

 Witaj nam Maryja –
 pozdrawiamy Cię
 w niebie.
 Pozdrawiamy Twego
 Syna – Jezusa Chrystusa.
 Uproś w modlitwie
 naszej – Jezusa,
 o dary Boże,
 o łaski potrzebne
 nam na ziemi.

Kochamy Cię Mateńko!
Tyś Królowa nasza.
Niech łaska Twoja – 
zawsze nam sprzyja – 
módl się za nami
Zdrowaś Maryja.

                   Stefan Suwała

Na Gromniczną


