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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E W A N G E L I A :  Ł k  3 ,  1 5 - 1 6 . 2 1 - 2 2

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.”

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.” 
Wzruszająca scena. Jezus prosi o chrzest. Staje w kolejce ze wszystkimi 
ludźmi, choć św. Jan ogłasza, że „On chrzcić was będzie Duchem Świętym 
i ogniem.” My otrzymaliśmy właśnie taki chrzest. Zostaliśmy obmyci z grzechu 
pierworodnego, obdarowani łaską wiary. Zastanówmy się nad własnym 
chrztem. Kim jestem, dokąd idę i jakie jest moje życie jako chrześcijanina? 
Otrzymaną wiarę należy czynić świadomą i dojrzałą. Podjąć zobowiązania, 
które wzięli za nas rodzice i chrzestni na siebie (wyrzekam się... wierzę...). 
„Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim 
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie.” (Rz 6, 4)

13 stycznia 2013r.  - NIEDZIELA
Chrzest Chrystusa 
Imieniny: Weroniki, Bogumiły
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1-4. 6-7
PSALM 29,1-2.3ac-4.3b i 9b-10
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Łk 3, 15-16. 21-22 

14 stycznia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Feliksa, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 1, 1-6
PSALM 97, 1-2.6-7.9 i 12
EWANGELIA: Mk 1, 14-20

15 stycznia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Pawła, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 5-12
PSALM 8, 2a i 5.6-7.8-9
EWANGELIA: Mk 1, 21-28

16 stycznia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Bernarda, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 14-18
PSALM 105, 1-9
EWANGELIA: Mk 1, 29-39

17 stycznia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 3, 7-14
PSALM 95, 6-11
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

18 stycznia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4,1-5.11
PSALM 78, 3 i 4bc.6-7.8
EWANGELIA: Mk 2, 1-12

19 stycznia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Mariusza
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4, 12-16
PSALM 19, 8-9.10 i 15 
EWANGELIA: Mk 2, 13-17
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Adam Żak

NIEDZIELA
CHRZTU

PAŃSKIEGO

z okazji imienin życzymy 
codziennego zachwytu Bogiem.
To wielka łaska i wielka sprawa

trzymać w dłoniach Ciało Pana – 
- Boga żywego i prawdziwego.

I dawać Go ludziom…
Życzymy poczucia ogromnego szczęścia

właśnie z tego…
Życzymy poczucia ogromnego szczęścia

ŻYCZENIA Księdzu Mariuszowi Wierzbie SAC

 „Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: 
istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest 
zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, 
jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi.”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
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OCH, WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA 
ZŁOTEGO DZIECIŃSTWA NA STARYM MŁODZIANOWIE

To było dawno temu tak,
gdy dzieckiem będąc - Boży świat podziwiałam.
Wszystko cieszyło mnie i zachwycało;
Tak... byłam wtedy zupełnie mała.
Żyliśmy w pięknym pałacyku, tuż przy kościele 
nowym obecnie...
Świerk srebrny, krzak złocistej róży, bzy najprzeróżniejsze
białe, liliowe, amarantowe - to było tak bajecznie pięknie,
że przyprawiało o zawrót głowy.
Kiedy szesnaście lat skończyłam, Tatuś mój
(który jest u Boga),
zbudował skromny domek przy Wiejskiej
i od tej chwili tam z rodzicami i siostrami
z pewną obawą - zamieszkałam.
Domek nasz wyrósł dosyć szybko;
Znów mieszkaliśmy przy kościele...
Tłumy zbierały się w niedzielę tak wielkie,
że miejsca ledwie wystarczało.
Lecz tak przytulnie było tam i pięknie
(By to opisać, miejsca mam zbyt mało).
Też przy kościele wznosił się domek 
państwa Wojasów i Dąbrowskich.
To Oni sklepik prowadzili pełen różności najwspanialszych,
że my, dzieciaki, z buzią otwartą z ciekawości
cukierki, lody, czekoladki, za zgodą rodziców
tam właśnie za drobne grosiki nierzadko sobie kupowaliśmy.
Siedząc na łąkach, pod drzewami,
wszystkie łakocie nabyte „u Wojasa”
tam właśnie konsumowaliśmy.
Pamiętam, jak smakowała wtedy słodziutka czekolada,

cukierki „Krówki”, i oczywiście pełna bąbelków 
pomarańczowa
i innych pięknych kolorów, przesłodka, chłodna oranżada!
Potem - w głąb łąk biegliśmy szybko, z zachwytem patrząc
na wielkie stada krów czarno-białych, które skubały 
świeżą trawę,
nie poświęcając nam uwagi, nie odwracając zdobnych
w wielkie rogi swoich ogromnych głów.
A my wspinaliśmy się chyżo na kępy wierzb rosochatych
I tam snuliśmy opowieści o cudach tego świata.
Potem zaś, (jeśli to wiosna była) biegliśmy w miejsce,
gdzie trawa rosła w wodzie i szukaliśmy bajecznie pięknych
kaczeńców złotych, na które każdy z nas wielką miał ochotę...
A gdy na obiad wracaliśmy zmęczeni, pełni radości i szczęścia
w kościele wciąż jeszcze organy huczały i wciąż no-
wych wiernych
tłumy na Mszę świętą z radością przybywały.
Pan organista - Stanisław Barłóg, o pięknym mocnym głosie
i kędzierzawej smolistej czuprynie, wciąż nowe pieśni 
intonował
A lud, rozmodlony żarliwie chwytał piękne dźwięki
I modląc się do Pana Boga, śpiewając wtórował.
Dziś, gdy już czas pobielił skronie, tylko wspomnienia
z tamtych lat zostały...
Świat jakby skurczył się już...
Lecz te wspomnienia z lat dziecięcych tkwią w zaka-
markach mego serca
Choć pokrył je złocisty, pachnący łzami tęsknoty, lekki kurz...
Dzięki Ci, Panie Boże, za szczęśliwą młodość i cudowne 
dzieciństwo.

Katarzyna Wilczyńska

„Z chwałą Boga na wysokościach związany jest pokój na ziemi między ludźmi.”

„Tam, gdzie nie oddaje się chwały Bogu, gdzie się o Nim zapomina lub wręcz Jemu 
zaprzecza, nie ma także pokoju.”

„To fakt, że w historii monoteizm posłużył za pretekst do nietolerancji i przemo-
cy. To prawda, że religia może ulec chorobie i w ten sposób przeciwstawić się 
swojej najgłębszej naturze, kiedy człowiek myśli, że musi sam we własne ręce 
wziąć sprawę Boga, czyniąc w ten sposób z Boga swoją własność prywatną. 

Trzeba być czujnym wobec takich wypaczeń sacrum.”

„Z wiary w Boga, który stał się człowiekiem, nieustannie na nowo wypływają na 
świat siły pojednania i dobroci.”

BOŻONARODZENIOWE ZAMYŚLENIA 
PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

ciąg dalszy na 3 stronie

Oto kilka myśli Piotra Naszych Czasów z okresu Świąt Bożego Narodzenia:



Moja Parafia | 3

Modlitwa Eucharystyczna stanowi 
centrum i szczyt całej Mszy świętej. 
Jej szczególnym przesłaniem za-
wartym w wypowiadanych przez 
celebransa słowach jest dzięk-
czynnie Bogu za całą historię zba-
wienia. Podczas niej dokonuje się 
cud Przeistoczenia. Chrystus staje 
się obecny dla nas pod postaciami 
chleba i wina. Co więcej, zostają 
uobecnione wydarzenia, które 
przyniosły nam zbawienie: męka, 
śmierć, Zmartwychwstanie, wnie-
bowstąpienie Jezusa oraz zesłanie 
Ducha Świętego.

Na Wschodzie tę modlitwę nazy-
wa się „anaforą”, co oznacza wzno-
szenie ku górze. Na Zachodzie 
określa się ją słowem „kanon”. Na-
zwa pochodzi stąd, iż od końca IV 
wieku do Soboru Watykańskiego 
II używano tylko jednej Modli-
twy Eucharystycznej, zwanej 
Kanonem Rzymskim. Podczas 
Modlitwy Eucharystycznej dary 
chleba i wina stają się Ciałem i 
Krwią Chrystusa. Ten akt nazywa-
my „konsekracją”, a zmianę, która 
następuje w elementach chleba 
i wina „przeistoczeniem”. Słowa 
wypowiedziane przez Chrystusa 
podczas Ostatniej Wieczerzy nad 
chlebem i winem: 

„To jest Ciało Moje” i „To jest Krew 
Moja”, urzeczywistniają to, co 
autentycznie dzieje się podczas 
Mszy świętej.

Aktualnie Mszał zawiera 10 Modlitw 
Eucharystycznych, które w zależności 
od okoliczności mogą być wybrane 
przez kapłana przewodniczącego 
liturgii Mszy świętej.
 
I Modlitwa Eucharystyczna jest 
wspomnianym wcześniej tekstem 
Kanonu Rzymskiego przetłuma-
czonego z języka łacińskiego. 
Bywa stosowana w niedziele i 
szczególnie ważne uroczystości ze 
względu na swój podniosły język 
i wielowiekową tradycję. Można 
łatwo ją rozpoznać, ponieważ 
dwukrotnie wymienia się w niej 
wiele imion świętych, Apostołów 
i męczenników.

II Modlitwa Eucharystyczna jest 
najkrótszą i zarazem najczęściej 
odmawianą modlitwą we Mszy 
świętej.
 
III Modlitwa Eucharystyczna w szcze-
gólny sposób akcentuje, iż ofiara
Chrystusa dokonuje się w Kościele, 
przez Kościół i dla Kościoła.
 

IV Modlitwa Eucharystyczna cha-
rakteryzuje się obszerną anamne-
zą (po śpiewie „Święty”), która sta-
ra się objąć całą historię zbawienia, 
uobecniającą się we Mszy świętej.
 
Motywem przewodnim V Modli-
twy Eucharystycznej jest droga. 
Specyfika tej anafory polega na
tym, że ma ona cztery warianty, 
ukazujące drogę w różnych uję-
ciach: Bóg prowadzi swój Kościół 
(A), Jezus jest naszą drogą (B), On 
też jest wzorem miłości (C) oraz 
Kościół dąży do jedności (D). Ten 
kanon można odmawiać, gdy 
przepisy liturgiczne nie nakazują 
użycia prefacji własnej.

Następne dwie Modlitwy Eucha-
rystyczne mówią o tajemnicy po-
jednania. Z tej racji używa się je 
szczególnie w Wielkim Poście, w 
czasie rekolekcji itp. Pierwsza z 
nich ukazuje pojednanie jako „po-
wrót do Ojca”, a druga przypomi-
na, że bez pojednania nie będzie 
zgody między ludźmi.

Ostatnie trzy anafory są przezna-
czone dla Mszy świętych z udzia-
łem dzieci.

Bogactwo modlitw umożliwia 
uczestnikom głębszy udział w spra-
wowanej Liturgii Mszy świętej.

KATECHEZA XXXIX 
MODLIT WA EUCHARYSTYCZNA

za: www.diecezja.radom.pl

„Nieustannie na nowo wzrusza nas fakt, że Bóg staje się dzieckiem, abyśmy Go mogli miłować i jako dziecko 
powierza się z ufnością w nasze ręce. Niemalże mówi: wiem, że moja wspaniałość cię przeraża, w obliczu 
mojej wielkości szukasz uznania dla siebie samego. Tak więc przychodzę do ciebie jako dziecko, abyś mógł 

mnie przyjąć i pokochać”.

„Czy naprawdę mamy miejsce dla Boga, kiedy próbuje do nas przybyć? Czy mamy dla Niego czas? Nie mamy 
dla Niego czasu. Im szybciej możemy się poruszać, im bardziej skuteczne stają się narzędzia, pozwalające 
oszczędzić nam czas, tym mniej mamy czasu do dyspozycji. A Bóg? Kwestia dotycząca Jego nigdy nie wydaje 
się pilna. Przyczyną tego jest to, że jesteśmy całkowicie „wypełnieni” samymi sobą i dlatego nie ma już wcale 

miejsca dla Boga. W takim życiu nie ma miejsca dla innych, dla dzieci, dla ubogich, dla obcokrajowców.”

„Panie, głoś także i nam dzisiaj pokój, dalekim i bliskim. Spraw, aby i dziś miecze przekuwano na lemiesze”.

opr.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Mariusza Wierzby SAC 

z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.

2. Dzisiaj o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci przygotowujących się do 
I Komunii świętej i ich rodziców.

3. Również dzisiaj, o godz. 17:00, zapraszamy wszystkich na „Wieczór kolęd”. W programie śpiew 
kolęd w wykonaniu naszego chóru „Gloria Dei”.

4. Dzisiaj o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza święta dla Pielgrzymów „Białej 11”. Po Mszy 
świętej będzie miało miejsce pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe.

5. W przyszłą niedzielę, 20 stycznia, przypada Uroczystość Świętego Wincentego Pallottiego 
– Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – i 50. Rocznica jego 
kanonizacji. Serdecznie wszystkich zapraszamy na uroczystą Mszę świętą na godz. 13:00, której 
przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik. Podczas tej Mszy świętej Ksiądz Biskup 
poświęci nowy obraz św. Wincentego. Pragniemy wspólnie dziękować dobremu Bogu za dar 
osoby św. Wincentego i jego duchowych synów i córek. W naszej parafii jest to także dzień 
dziękczynienia za wszystkie pallotyńskie misje. Po wszystkich Mszach świętych zbierane będą 
ofiary do puszek na potrzeby Kościoła na Ukrainie.

6. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy świętej dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania i ich rodziców.

7. Wspólnota dla 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. 14:00, powrót 2 lutego rano. Szczegółowe informacje zostaną podane w przyszłym 
tygodniu.

8. Wszystkich, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, a z różnych powodów nie 
mogli tego uczynić w wyznaczonym terminie, prosimy o zgłoszenie osobiste bądź telefoniczne 
do wtorku włącznie. Wszystkich zgłoszonych odwiedzimy w piątek, 18 stycznia, po południu
i wieczorem.

Poniedziałek, 14 stycznia, od godz. 14:30
ul. Sandomierska 9 i 16

Wtorek, 15 stycznia, od godz. 14:30
ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne 
i bloki: 2, 5, 11 i 13
                                                                                 
Środa, 16 stycznia, od godz. 14:30
ul. Świętokrzyska 15, 17 i 21

KOLĘDA

„Kto z Bogiem, zawsze ma się dobrze, kto bez Boga, zawsze ma się źle, 
bez względu na to, w jakich czasach żyje.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Czwartek, 17 stycznia, od  godz. 14:30
ul. Jana Pawła II 2 i 4
ul. Cisowa 1, 3, 5 i 7

Piątek, 18 stycznia, od godz. 14:30
Kolęda u Parafian, którzy nie mogli przyjąć księdza 
w wyznaczonym czasie.Na zgłoszenia oczekujemy 
w zakrystii i kancelarii do wtorku, 15 stycznia.


