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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 776
31/01/2010

ROK    KAPŁAŃSKI   
    IV    NIEDZIELA   ZWYKŁA

Kalendarz liturgiczny
31 stycznia 2010 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Ludwiki, Marceli
LITURGIA SŁOWA:
Jr 1, 4-5. 17-19 
PSALM 71
1 Kor 12, 31- 13, 13 (1 Kor 13, 4-13) 
EWANGELIA: Łk 4, 21-30

1 lutego 2010 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ignacego, Brygidy, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a 
PSALM 3
EWANGELIA: Mk 5, 1-20 

2 lutego 2010 r. – WTOREK
OFIAROWANIE PAŃSKIE                  
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Imieniny: Marii, Miłosława, Odila
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4 ( Hbr 2, 14-18) 
PSALM 24
EWANGELIA: Łk 2, 22-40 ( Łk 2, 22-32) 

3 lutego 2009 r. – ŚRODA
Świętych bp. : Błażeja męczennika, i Oskara
Imieniny: Błażeja, Oskara, Hipolita
LITURGIA SŁOWA: 
2 Sm 24, 2. 9-17
PSALM 32
EWANGELIA: Mk 6, 1-6 

4 lutego 2010 r. – CZWARTEK 
Imieniny: Joanny, Weroniki, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 2, 1-4. 10-12
PSALM 1 Krn 29
EWANGELIA: Mk 6, 7-13 

5 lutego 2010 r. – PIĄTEK
Św.  Agaty dziewicy i męczennicy
Imieniny: Agaty, Adelajdy, Justyniana
LITURGIA SŁOWA:
Syr 47, 2-11
PSALM 18
EWANGELIA: Mk 6, 14-29 

6 lutego 2010 r. – SOBOTA
Św. męczenników: Pawła Miki i Towarzyszy
Imieniny: Pawła, Doroty, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 3, 4-13 
PSALM 119
EWANGELIA: Mk 6, 30-34 

  Ewangelia : Łk 4, 21-30

„Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem”

„Te słowa ” to słowa prawdy. Prawdy, o której Jezus powiedział : „ Ja jestem prawdą ” Dlaczego prawda wywołuje oburzenie? 

Człowiekowi trudno jest przyznać się do własnej słabości, upadku. To moja wina! Taka jest prawda. Oburzenie ma prawdę 

jest samousprawiedliwieniem, jest obłudą. Panie, daj mi łaskę poznania prawdy o sobie.  

Modlitwa za Kapłanów  i Osoby Konsekrowane
Do Ciebie Panie , zwracamy się z ufnością! Synu Boży!

Posłany przez Ojca do Ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo
 Maryi, Matki Twojej i Matki naszej:
Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, 
zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie

do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia 
i aby stawali się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty! Posyłaj nadal nowych 
robotników na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz do 
naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze, 
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą 
misję, którą im powierzyłeś dla dobra Twojego 
Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i który żyjesz i królujesz 
 z Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie 
wieki wieków. Amen

    Jan Paweł II

Do Ciebie Panie , zwracamy si

                   Z okazji dnia życia konsekrowanego tym,
 którzy naśladują Jezusa Chrystusa, życzymy:       

aby stawali się mocni w wierze, 
służąc w duchu ubóstwa, czystości 

i posłuszeństwa Bogu i ludziom.
 Bądźcie świadkami prawdy i pokory    

we współczesnym świecie. 
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Dzień Życia Konsekrowanego
 
 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego zwane również świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
W ten sposób cały Lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej - Maryja wraz 
z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowonarodzony Syn Boży jest Światłem 
świata  i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, stwarzając 
okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu 
Bogu największy Dar, jaki otrzymała - Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, 
z siebie samych w miłości do Chrystusa, składają osoby konsekrowane. Podkreślił to Jan Paweł II, mówiąc: 
„Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani 
są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»

 „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”

…wobec Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego
Niepokalanie Poczętej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, 

Wszystkich Aniołów
i Świętych, oraz wszystkich tu obecnych

ślubuję Bogu wiecznie…

Pomiędzy Jezusem - Słowem a kobietą konsekrowaną istnieje bardzo ścisła  i tajemnicza więź. Jest to doświadczenie 
wielu, które – wezwane po imieniu – nie oparły się pociągającej mocy Słowa Bożego głoszonego w ich życiu, 

kobiet które z gorliwością Maryi biegną ścieżkami wielu historii ludzkich, 
niosąc w łonie Słowo i głosząc je tym, którzy są głodni i spragnieni prawdy, 
wszystkim, także tym, którzy nie wiedzą, że właśnie Jego szukają.  
Są to kobiety szczęśliwe i świadome, że mogą oddać do dyspozycji swoją 
energię, aby nadzieja, miłość, godność, delikatność, a także piękno, mogły 
zamieszkać w ludzkich sercach.

 W społeczności osieroconej i przygniecionej własnym ciężarem, co jest 
charakterystyczne dla naszych czasów, kobiety konsekrowane niosą Słowo 
Boże, które wciąż przyobleka się w ciało w konkrecie ich życia, skierowanego 
ku innym, naznaczonego dobrymi czynami, całkowicie oddanego, czasem 
aż po męczeństwo.  I takimi są dla wszystkich, nawet dla tych, którzy ich 
nie rozpoznają albo wobec tych, do których iść jest rzeczą trudną i niebezpieczną,  

do których często nie chce się iść. Przyjmują ciężary najbardziej niewidoczne w ludzkiej egzystencji, docierają  
do najbardziej ukrytych aspektów ludzkiego życia, do miejsc czy sytuacji, w których nie da się głosić homilii,  
ale tylko wołać w mocy milczenia, które staje się obecnością  i towarzyszeniem, działaniem i posługą,   
umiłowaniem i troską.
 Istnieje wielka liczba  niewiast konsekrowanych niestrudzonych świadków, rozdzielających Słowo Boga, który 
jest ojcem i matką. Żyją pośród szkolnych ławek, pośród łóżek szpitalnych a także  
obok ludzi starszych i narażonych na przemoc dzieci, obok rodzin rozbitych albo 
bezdomnych czy bezrobotnych, różnego rodzaju chorych, niosąc im pocieszenie 
przez cichą, delikatną obecność w każdym zakątku ziemi. Te liczne kobiety, 
niestrudzone rozdawczynie Słowa, z rękami  i sercem matek, są obliczem 
Kościoła Matki, są jego płodnym łonem, przestrzenią, w której Bóg może spotkać 
człowieka, a człowiek swojego Boga.                                                    

Oprac. S. Katarzyna Franciszka CR
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Pomoc mieszkańcom Haiti 
Tu, w Polsce, styczeń śnieżnobiały 
zima się sroży śnieg sypie gęsty, 
z trudem przez zaspy brniemy śnieżyste 
ale nad nami niebo błękitne 
niebo styczniowe mroźne, tak czyste.. 
Dobry Bóg zesłał pokój naszej półkuli
Ale spokojnie żyć się dziś nie da
Bo przecież, gdzieś tam, daleko od naszej Polski,
Pięknej śnieżystej 
Leży gorąca wyspa Haiti 
Ludzie tam bardzo biedni mieszkają 
Lecz dobre serca pełne miłości, dobroci 
Prawdopodobnie, wszyscy z nich mają. 
Słońce tam praży niemiłosiernie 
Temperatura wysoka tak 
Lecz wytrzymują już od stuleci 
Gorący klimat, wielkie upały 
I – codziennego chleba brak 
Lecz to, co stało się przed tygodniem 
Tam, na Haiti w tym miejscu cudnym 
Mrozi krew w żyłach nam, wszystkim ludziom. 
W ogrom nieszczęścia trudno uwierzyć 
W to, co dotknęło tysiące z nich. 
Niespodziewanie bez żadnych wstępów 
Ziemia zatrzęsła się potwornie
i w kilka sekund – gruzy, ruiny, piasek, 
żwir, wodazniszczyły życie tysięcy ludzi… 
świat zastygł w niemym przerażeniu: 
„Co to się stało tam, na Haiti?”
Lecz nie na długo! Bo już po chwili 
Z wszystkich zakątków całego świata
Śpieszą z ratunkiem odważni ludzie 
Nie myśląc o tym, co będzie z nimi 
Chcą uratować tych, którzy może 
Gdzieś pod gruzami leżą półżywi 
Szanse znikome są lecz nadzieja,
Że uratują niejedno serce 
Wciąż przecież żyje 
Że cud się zdarzy, bo Bóg jest Dobry 
Wszak uratował z gruzów dziewczynkę
spragnioną, głodną i ledwie żywą,
czy wciąż są żywi tam pod gruzami? 
O Boże Wielki ulituj się nad nimi! 
Polska ekipa już tam pracuje 
Bez psów na razie, bo te zmęczone, bez sił 
Na stosach gruzów leżą… 
Boże Najmilszy! Prosimy Ciebie 
Haitańczyków, którzy zginęli – powitaj
W przepięknym Niebie! 
Tyś Wszechmogący, więc możesz wszystko 
Ześlij ratunek tym biednym ludziom , 
Sierotom, wdowom, wdowcom, zranionym 
Ty możesz wszystko na dobre zmienić 
Wszak Twe wyroki są niezbadane. 
Spraw więc to! Błagamy Ciebie ! 
O Dobry Panie!     
                                      Katarzyna Wilczyńska 

 Święta Agata - patronka „Amazonek”
    

 Według tradycji św. Agata przyszła 
na świat w Katanii na Sycylii ok. 235 r., 
w arystokratycznej rodzinie rzymskiej. 
Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej 
złożyła ślub czystości, postanawiając 
żyć w dziewictwie. Ponieważ odznaczała 
się niezwykłą urodą, zwróciła uwagę 
prefekta miasta, rzymskiego namiestnika 
Kwincjana. Gdy ten zaczął ubiegać się 
o jej rękę,  propozycję odrzuciła, więc 
kazał ją uwięzić. Z jego rozkazu oddano 
Agatę do domu rozpusty, gdzie z pomo-
cą Bożą ustrzegła swojej niewin-

ności. Następnie poddano ją torturom, rozszarpując i obcinając piersi. 
Po okrutnych torturach rzucono Agatę na rozpalone węgle i tam 
poniosła męczeńską śmierć za wiarę. Stało się to 5 lutego 251 r. Jej 
doczesne szczątki spoczęły w rodzinnej Katanii. Chrześcijanie otoczyli 
grób Świętej wielką czcią. Jak głosi tradycja, w rok po śmierci Agaty 
wybuchł wulkan Etna. Miastu zagrażała rozżarzona lawa czyniąca 
spustoszenie w okolicy. Wówczas na ulice wyszła procesja niosąca 
wydobyty z grobu Agaty welon. Miało to sprawić, że wulkaniczny 
potok lawy zatrzymał się pod murami. Od tego czasu, w dniu swojej 
patronki, mieszkańcy Katanii obwożą na rydwanie relikwiarz  
w uroczystej procesji po mieście. Kult Świętej zaczął rozwijać się  
w sposób szczególny od V w., kiedy to spisano akta jej męczeństwa. 
W następnych wiekach (VI i VIII) wzniesiono w Rzymie 2 bazyliki 
i kościół ku jej czci. W samej tylko diecezji mediolańskiej wystawiono 
jej 24 świątynie.  
     Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii, w Polsce miasta 
Sejny (diecezja ełcka). Już od średniowiecza uważana była za 
 patronkę chroniącą od wybuchów wulkanicznych, burzy, pożaru, 
zwłaszcza spowodowanego uderzeniem pioruna i innych klęsk 
żywiołowych (powodzi i nawałnic). Za swoją patronkę przyjęły ją 
zawody mające kontakt z ogniem - giserzy, odlewnicy, ludwisarze  
i kominiarze oraz pielęgniarki. Uznana została za orędowniczkę  
w chorobach piersi i opiekunkę karmiących matek.  
     Kult św. Agaty znany był w Polsce już w XV w. Na obrazach  
św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, z kleszczami,  
którymi była szarpana. Jej atrybutami są: chleb, dom w płomieniach, 
korona w rękach, kość słoniowa - symbol czystości i niewinności 
moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, pochodnia, 
płonąca świeca - symbol Chrystusa.  
     Za swoją patronkę obrały św. Agatę stowarzyszenia kobiet po 
mastektomii. Powstały przed 15 laty w Warszawie pierwszy taki 
klub przyjął nazwę Amazonki, od mitologicznego plemienia kobiet 
walczących, które obcinały sobie jedną pierś, by nie przeszkadzała 
im we władaniu włócznią i łukiem. Współczesne kobiety dotknięte 
chorobą nowotworową piersi to także kobiety walczące. Walczą 
one o jakość życia w trakcie i po leczeniu dla siebie i tych, które 
zmagają się z chorobą i jej następstwami. Obecnie w Polsce działają 
123 kluby, które zrzeszają ok. 15 tys. kobiet. 
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Ochrzczeni zostali

Julia Witkowska
Marcel Bogatek
Gabriel Bogatek 
Adam Gawor

Odeszli do Pana

Wieczny    
odpoczynek 
racz  im dać 

Panie...

       Wspólnota Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przy parafii pw. św. Józefa
      zaprasza na czuwanie 
modlitewne w Częstochowie.      
      Wyjazd 1 lutego 2010   
    o godz. 15.00 przy kościele  
ul. Młodzianowska 124.
     Czuwanie rozpoczyna się        
        Apelem Jasnogórskim   
                o godz. 21. 00 
Powrót 2 lutego o godz.6.00.  
 Koszt 30 złotych.        
Zapisy telefonicznie:   
48 3633809  lub 602180306

Wiesław Leszczyński ( l. 58 ) 

Marianna Nowak  ( l 93 )

Na Gromniczną
 
Na Gromniczną – na Maryję,

idą ludzie w procesji.
      Sami swoi, pobłyskują  

Gromnicami.
Radują się nasze serca.

Święto Matki Bożej.
Opiekunki chorych i tych, 

którzy idą do nieba.
Ratuj dusze nasze.

Gromnica nasza jest symbolem 
wiary i nadziei życia wiecznego.
Wierzymy, że światłość Boża 

niech przewodzi
     nam w ostatnich chwilach  

naszego życia.
       Dajemy do ręki choremu  

człowiekowi.
Niech światłość po rozstaniu
 prowadzi jego duszę do nieba.
Matko Boża módl się za nami 

grzesznymi
W godzinę śmierci naszej. 

Amen.
Dusza oglądać będzie 

Boga i Jego oblicze.
Żyć będzie w szczęściu wiecznym.
  Stefan Suwała

 Dla nieskończonej 
chwały Bożej.

św. Wincenty Pallotti

1. Zapraszamy dzisiaj o godz. 1700 na nabożeństwo eucharystyczne.
2. Jutro, 1 lutego, o godz. 1730 Różaniec i wypominki roczne następnie Msza 
Święta w intencji zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.
3. Pojutrze, we wtorek 2 lutego, będziemy obchodzić święto Ofiarowania 
Pańskiego. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa, Maryja  
i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu  
i złożyć ofiarę. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną poświęcone, 
i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały 
o Jezusie – Światłości Narodów.
4. Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc 
osób, które obrały drogę szczególnego naśladowania Jezusa przez posłuszeństwo, 
ubóstwo i czystość. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością.
5. W środę, 3 lutego – świętego Błażeja, patrona wstawiającego się za cierpiącymi 
na choroby gardła. Tego dnia na zakończenie Mszy Świętej będziemy mogli 
przyjąć specjalne błogosławieństwo gardła za przyczyną tego świętego;
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Wspominamy 
w ten dzień ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. We wspólnej modlitwie 
przed Najświętszym Sakramentem, podczas nabożeństwa o godz. 17:30 pro-
sić będziemy o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.          
W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych od godz. 9:00. Spowiedź na 
wszystkich Mszach porannych i wieczorem od godz. 17:30; Wypełniając prośbę 
Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata zapraszamy 
na adorację Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się po Mszy św. 
 o godz. 8:00 a zakończy Mszą św. o północy.
7. W piątek, 5 lutego – świętej Agaty, męczennicy sycylijskiej z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół; Za swoją 
patronkę obrały św. Agatę stowarzyszenia kobiet po mastektomii Na Mszy św. 
o godz. 18:00 chcemy modlić się za wszystkie Amazonki naszej parafii. 
8. Przyszła niedziela, 7 lutego, jest Pierwszą Niedzielą Miesiąca w naszym 
kościele zamiast kazania – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
9. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne 
ofiary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
10. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w 
intencji Księdza Romualda Fogla SAC z okazji Jego imienin. Solenizanta polecamy 
pamięci modlitewnej.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1430 Msza Święta Hospicyjna.
12. Także w przyszłą niedzielę 7 lutego o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny 
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Rodzin.

Dzieckiem Bożym jestem ja... 


