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K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
22 stycznia 2012r. – NIEDZIELA
Św. Wincenty Pallotti, założyciel SAC; Dzień Dziadka
Imieniny: Anastazji, Wincentego
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 58, 7-8.10-11
PSALM 22, 23-24.26.28.29
1 Kor 13, 1-8.13
EWANGELIA:  Łk  10, 1-9

23  stycznia 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, 
męczenników z Pratulina 
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 5, 1-7.10
PSALM 89, 20.21-22.25-26 
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

24 stycznia 2012 r. – WTOREK
Św. Franciszka Salezego, biskupa i dr Kościoła
Imieniny: Felicji, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 6, 12b-15.17-19
PSALM 24, 7-8.9-10 
EWANGELIA: Mk 3, 21-35

25 stycznia 2012 r. – ŚRODA
Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto
Imieniny: Elwiry, Miłosza
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

26 stycznia 2012 r. – CZWARTEK
Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Imieniny: Tymoteusza, Tytusa
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-8 lub Tt 1, 1-5
PSALM 96, 1-2.3.7-8a i 10 
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

27 stycznia 2012 r. – PIĄTEK
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście;
Bł. Jerzego Matulewicza , biskupa
Imieniny: Anieli, Jerzego
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17.27c
PSALM 51, 3-4.5-6ab.6cd-7.10-11
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

28 stycznia 2012 r. – SOBOTA
Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dr Kościoła
Imieniny: Tomasza, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 12,1-7a.10-17
PSALM 51, 12-13.14-15.16-17
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

EWANGELIA: Łk 10, 1 - 9  

„Proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”

Żniwo Boże to zbawienie dusz. Aby żniwo było obfite 
potrzeba wielu robotników. Na niwie Pańskiej muszą działać 
apostołowie. Zrozumiał to św. Wincenty Pallotti i doszedł 
do przekonania, że w zbawczym posłannictwie Kościoła powinni 
uczestniczyć wszyscy. Jego pragnieniem było doprowadzić 
do Boga cały świat. Zakłada Zjednoczenie Apostolstwa Kato-
lickiego, jako zespół roboczy pracujący nad obfitym żniwem 
zbawienia. Ale robotników wciąż mało. Jaki jest mój udział 
w idei św. Wincentego? Bierzmy z niego przykład, bo on 
prowadzi nas do światła Bożego. Zastanowię się w jaki sposób 
mogę włączyć się w dzieło Świętego, aby powiększyć grono 
pracujących dla nieskończonej chwały Boga.

Adam Żak

Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie!

Jakże wielka odpowiedzialność na Was spoczywa…
Gdy macie odebrać wnuczka ze szkoły…
zaopiekować się wnuczką…
Gdy spędzacie z nimi czas… 
gdy uczycie ich modlitwy i pięknego życia…

Dziecko – jak gąbka wodę – chłonie wszystko,
co czuje, widzi i słyszy wokół siebie…
Dziękujemy, że dzięki Wam 
najmłodsze pokolenie 
może przyjąć łaskę wiary, nadziei i prawdziwej miłości,
że uczy się prawdy i szacunku wobec Boga i innych ludzi.
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ZAPROSZENIE
Nowy Rok, to dobry moment, 

by podjąć nowe dobre postanowienia.

Może warto z jeszcze większą wiarą 
pójść za Jezusem?

Bóg Cię kocha!

Zapraszamy na katechezy 

neokatechumenalne,

które odbywać się będą 

w niedziele o godz. 1600

i czwartki o godz. 1830

w parafii Miłosierdzia Bożego

w Radomiu, na Jeżowej Woli.

Pierwsza katecheza 
dziś o godz. 1600.

MODLITWA 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

To chyba największe zgorszenie dla świata 

– wyznawcy Jezusa są podzieleni, nie tworzą 

jednej wspólnoty przy ołtarzu Chrystusa. 

Pamiętajmy dziś – w Tygodniu Modlitw o Jedność 

Chrześcijan – by z głębi serca poprosić Ducha 

Świętego o dar jedności dla wszystkich wspólnot 

chrześcijańskich. 

10 stycznia roku 1962 roku zostało odprawione 

w kościele św. Marcina w Warszawie pierwsze 

w Polsce w świątyni rzymskokatolickiej Nabo-

żeństwo ekumeniczne z udziałem zaproszonych 

przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. 

Podobne nabożeństwo, swoista rewizyta, miała 

miejsce 22 stycznia 1962 roku w ewangelicko-

-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie. 

Dziękujmy Panu za wszystkie inicjatywy 

na rzecz jedności chrześcijan.
opr. ak

ZIMOWY 
BRZASK W TATRACH

A dzisiaj rankiem, kiedy otworzyłam oczy,

Uderzyło mnie delikatne piękno 

zimowego brzasku…

Tatry majestatycznie stały, jak na straży,

Ich granitowe szczyty (srebrno-granatowe),

zanurzone w słońca czerwieni i złocie,

były aż nierealne w tym słonecznym blasku…

Koronkowymi szczytami sięgając zimowego nieba

o tak wielkiej sile błękitu,

że aż trudno po prostu uwierzyć w to

Pięknem swym porażały! (No i – zachwycały)

Niżej nieco – lasy świerkowe

ciemnozielono – białe, 

tak cudowne w tym zimowym brzasku

Rozpostarły gałęzie swych kolczastych łapek

i rozbudzone słońcem wschodzącym nad Ziemią,

zachwycone tą panującą ciszą wokół

Szeptały do siebie półgłosem:

„Spójrzcie, tam w dole mróz styczniowy dał radę

skuć lodem srebrzystym

nawet Morskie Oko; to przepiękne jezioro

szmaragdowo – złociste,

wiosną, latem, jesienią 

o wodzie srebrzystej, przeczystej;

która zachwyca nas…”

Tak szeptał w brzasku styczniowym

urzeczonym tym pięknym górski świerkowy las.

A majestatyczna cisza wciąż trwała…

Było cudownie: cicho, śnieżyście, biało.

To przecież wspaniałe dzieło Najświętszego Boga,

Który jest dla nas wszystkich

Ojcem – Dobrym tak,

iż, żeby to wyrazić, słów po prostu brak.

Dzięki stokrotne za piękno, które stworzyłeś, Boże,

I tyle dobra dla swych ziemskich dzieci uczyniłeś

Ukochany Boże, dzięki Ci !

Katarzyna Wilczyńska
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PRZYGOTOWANIE 
DO 50-LECIA 

KANONIZACJI
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO
Św. Wincenty Pallotti powiedział: „Błogosławieni, 

którzy pragną być świętymi, albowiem oni będą nasyceni. 
Niech nasz głód będzie wielki, a pragnienie wzrastania 
w świętości gorące.” 

Rok 2012 to czas przygotowania do Jubileuszu 
50-lecia Kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. 
20 stycznia 1963 roku, podczas Soboru Watykańskiego II, 
bł. Jan XXIII ogłosił Pallottiego świętym.

Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar życia 
św. Wincentego i za dziedzictwo, które pozostawił. 
Dziękujemy za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, 
za świeckich, którzy bez reszty poświęcają się głoszeniu 
Dobrej Nowiny w świecie, za każdą siostrę pallotynkę, 
za każdego księdza i brata pallotyna. 

Jako pallotyni pracujący w naszej radomskiej 
parafii, bardzo prosimy o modlitwę, by w tym szczególnym 
2012 roku każdy z nas jeszcze raz na nowo zachwycił 
się pięknem pallotyńskiego charyzmatu i szczerze zapragnął 
świętości. By cała nasza parafia stała się Wspólnotą bliską 
sercu i pragnieniom św. Wincentego.

Jubileuszowe świętowanie w Polsce będzie przebiegać 
pod hasłem: „Pallotti. Świętość dla Apostolstwa.” Pallotti 
pragnął świętości i pragnął apostolstwa. Świętość była celem 
jego apostolstwa, a apostolstwo było jego drogą do świę-
tości. Pragnął i realizował, aż w końcu sam stał się niejako 
„Świętością dla apostolstwa.”

Przypominamy, że dzisiaj w Warszawie rozpoczynają 
się jubileuszowe obchody. O godz. 12.30 będzie sprawo-
wana uroczysta Msza święta w kościele Chrystusa Króla, 
przy ul. Skaryszewskiej 12. Przewodniczyć jej będzie 
Nuncjusz Apostolski w Polsce Ksiądz Arcybiskup Celestino 
Migliore. Transmisję z uroczystości przeprowadzi Telewizja 
Trwam oraz Radia Maryja. Zapraszamy do słuchania 
lub oglądania.

opr. ak

ZACHWYCA 
MNIE MÓJ BÓG! 

Nie rozum, lecz Bóg, 

nie wola, lecz Bóg, 

nie dusza, lecz Bóg, 

nie słuch mój, lecz Bóg, 

nie smak i mowa, lecz Bóg, 

nie tchnienie, lecz Bóg, 

nie czucie, lecz Bóg! 

Nie serce moje, lecz Bóg, 

nie ciało moje, lecz Bóg! 

Nie powietrze, lecz Bóg, 

nie pokarm i napój, lecz Bóg, 

nie szaty, lecz Bóg, 

nie spoczynek, lecz Bóg, 

i nie rzeczy tej ziemi, lecz Bóg! 

Nie bogactwa, lecz Bóg, 

nie honory, lecz Bóg, 

nie wyróżnienia i godności, lecz Bóg! 

Bóg zawsze i we wszystkim!

Mój Bóg!

św. Wincenty Pallotti
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I I I  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A 
U r o c z y s t o ś ć  Ś w .  W i n c e n t e g o  P a l l o t t i e g o

2 2  s t y c z n i a  2 0 1 2  r .
O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa 

Katolickiego, sióstr pallotynek oraz księży pallotynów, którzy pracują w naszej parafii. Serdecznie 

wszystkich zapraszamy na uroczystą Mszę świętą o godz. 1300, by wspólnie dziękować dobremu 

Bogu za dar osoby św. Wincentego i jego duchowych synów i córek. W naszej parafii jest to dzień 

dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. Słowo Boże dzisiaj głosi ks. Stanisław Kantor SAC, 

posługujący Kościołowi na Ukrainie. Po wszystkich Mszach świętych są zbierane do puszek ofiary na 

potrzeby Kościoła na Ukrainie.

2. Dzisiaj swoją praktykę duszpasterską w naszej parafii kończy dk. Jurij Siciński SAC. Dziękujemy 

za gorliwą posługę diakońską i życzymy mu opieki Królowej Apostołów i naszego świętego Założyciela 

      Wincentego Pallottiego, zwłaszcza na czas bezpośredniego przygotowania do święceń kapłańskich.

3. Dzisiaj o godz. 1700 zapraszamy na Nabożeństwo.

4. Dzisiaj na Mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy rodziców kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych 

pochodzących z naszej parafii. Po Mszy świętej wspólnotowe spotkanie na plebanii.

5. Przypominamy, że trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Przemienieni przez 

zwycięstwo Jezusa Chrystusa.” Sprawę jedności wszystkich chrześcijan polecamy pamięci modlitewnej.

6. Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu 

na Jasnej Górze. Wyjazd do Częstochowy sprzed naszego kościoła 1 lutego o godz. 1500, powrót – 2 lutego, 

około godz. 630. Koszt wyjazdu 40 zł.
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NOCNE SPOTKANIE Z MATKĄ
Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego 

Serca Pana Jezusa
zaprasza wszystkich chętnych 

do wzięcia udziału
w nocnym czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze

wyjazd: 1 lutego, w środę - godz. 15:00
powrót: 2 lutego, w czwartek - godz. 6:30

Koszt około 40zł ( w zależności od tego, 
         ile osób pojedzie).

Zapisy pod nr tel.: 48 363 38 09,  48 366 42 32


