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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E W A N G E L I A :  Ł k  1 , 1 - 4 ; 4 , 1 4 - 2 1

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
któreście słyszeli.”

Słowa Pisma - Biblia. To opowieść Boga i rozmowa Boga z człowiekiem. 
Jak często rozmawiam z Bogiem czytając Biblię? To przemówienie Bóg 
kieruje do wszystkich ludzi. Do mnie też. Chrystus odczytuje w synagodze 
fragment Księgi Izajasza (rozdział 61) i odnosi Słowo Boże do teraźniejszości. 
„Dziś spełniły się te słowa Pisma.” My również jesteśmy wezwani do nada-
wania tekstom biblijnym statusu „dziś”. Naszym zadaniem jest aktualizować 
Słowa Boga wypowiedziane przed wiekami, wprowadzać je w czyn, żyć 
nimi. Słuchacze w synagodze „dziwili się pełnym wdzięku słowom, które 
płynęły z ust Jego.” Dziwili się, znaczy zastanawiali się, myśleli co powiedział. 
Czy ja „dziwię się” czytając Biblię?.

27 stycznia 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Jerzego, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10
PSALM 19, 8-10 i 15
1 Kor 12, 12-30
EWANGELIA: Łk 1, 1-4; 4, 14-21

28 stycznia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera
i dr Kościoła
Imieniny: Juliana, Leszka, Rodomira
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 9, 15. 24-28
PSALM 98, 1-6 
EWANGELIA: Mk 3, 22-30

29 stycznia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Hanny, Michała
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 1-10
PSALM 40, 2-11
EWANGELIA: Mk 3, 31-35

30 stycznia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Adeli, Feliksa, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 11-18
PSALM  110, 1-4 
EWANGELIA: Mk 4, 1-20

31 stycznia 2013r. – CZWARTEK
Św. Jana Bosco, prezbitera
Imieniny: Joanny, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 19-25
PSALM 24, 1-6
EWANGELIA: Mk 4, 21-25

1 lutego 2013r. – PIĄTEK 
Św. Brygidy, zakonnicy
Imieniny: Brygidy, Ignacego, Marioli
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 10, 32-39
PSALM 37, 3-6. 23-24. 39-40
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

2 lutego 2013r. – SOBOTA
Ofiarowanie Pańskie - święto
Imieniny: Joany, Marii, Oskara
LITURGIA SŁOWA:
Ml 3, 1-4
PSALM 24, 7-10
EWANGELIA: Łk 2, 22-40

Nr: 933
27/01/2013

Adam Żak

III  NIEDZIEL A ZW YKŁ A

„Boże, widzisz, że serce moje całe 
przywiązane jest do ziemi, która jest dla 

mnie krainą śmierci! (…) Zniwecz 
zupełnie teraz i na zawsze me biedne 

serce i daj mi serce Twoje, serce 
całkowicie duchowe, niebieskie i Boskie.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO 

PALLOTTIEGO

 „Boże, Ty sam sprawiasz, że człowiek znajduje ukojenie w wielbieniu 
Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze 
serce, dopóki nie spocznie w Tobie.”

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
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GNIEZNO,  RADOM  I  OJCIEC  PRAWDZIWY
W niedzielę, 20 stycznia, w dzień 50. 
rocznicy kanonizacji św. Wincentego 
Pallottiego zakończył się Rok Jubi-
leuszowy dla księży i braci palloty-
nów (Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego), sióstr pallotynek oraz 
osób świeckich związanych ze św. 
Wincentym Pallottim - szczególnie 
tych, którzy są członkami Zjedno-
czenia Apostolstwa Katolickiego. 
ZAK, to „dzieło życia” św. Wincen-
tego Pallottiego. Największym 
pragnieniem św. Wincentego 
było i jest, aby duchowni i świeccy 
działali razem dla pogłębiania wiary 
i miłości w świecie.

Rok Jubileuszowy w Polsce uro-
czyście został zakończony w katedrze 
gnieźnieńskiej. Mszy świętej transmi-
towanej przez TVP Polonia przewod-
niczył Prymas Polski, Ksiądz Arcy-
biskup Józef Kowalczyk. Hasłem 
towarzyszącym spotkaniu w Gnieźnie 
były słowa: „Świętość przyszłością 
apostolstwa.” Ksiądz Prymas za-
chęcał, by członkowie i sympatycy 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-
kiego - wzorem swojego Założyciela 
- budzili w katolikach głębokie prze-
świadczenie o ich osobistym powo-
łaniu do apostolstwa. Mszę świętą  
wspólnie z Księdzem Arcybisku-
pem Józefem Kowalczykiem spra-
wowali: Ksiądz Arcybiskup Henryk 
Hoser SAC - ordynariusz diecezji 

warszawsko-praskiej, Ksiądz Arcy-
biskup Senior Henryk Muszyński, 
Ksiądz Biskup Krzysztof Wętkowski 
oraz Ksiądz Biskup Senior Bogdan 
Wojtuś oraz Księża Prowincjałowie: 
ks. Adrian Galbas SAC z Poznania, 
ks. Józef Lasak SAC z Warszawy, 
ks. Arkadiusz Sosna - Prowincjał 
Ojców Szensztackich wywodzących 
się z charyzmatu św. Wincentego 
Pallottiego. Liczną grupę wiernych 
w katedrze gnieźnieńskiej stanowi-
ły siostry pallotynki, których Matką 
Prowincjalną jest s. Bernadetta 
Turecka.

W naszym radomskim kościele pal-
lotyńskim tego dnia cieszyliśmy się 
obecnością Księdza Biskupa Henryka 
Tomasika, Księdza Kanclerza Marka 
Fitucha, Księdza Dziekana Czesława 
Wawrzyńczaka oraz przedstawicie-
lami zakonów: jezuitów i bernardy-
nów, a także obecnością kapłanów 
naszego dekanatu. 

Na początku Mszy świętej pan 
Adam Żak - reprezentant naszej 
Rady Parafialnej - złożył Księdzu 
Biskupowi życzenia. Wszak: 
4 stycznia, to rocznica urodzin 
Księdza Biskupa, 19 stycznia - dzień 
imienin, 27 stycznia - pamiątka 
dnia przyjęcia sakramentu chrztu 
świętego, a 6 stycznia jest rocznicą 
święceń biskupich, przyjętych w 

bazylice watykańskiej z rąk Jana 
Pawła II. 19 stycznia, w obecności 
blisko 200 kapłanów, w dniu imie-
nin i z okazji 20. rocznicy święceń 
biskupich, w katedrze radomskiej 
była sprawowana Msza święta w 
intencji naszego Ordynariusza. 
Podczas tej uroczystości Ksiądz 
Biskup otrzymał z rąk warszawskich 
władz samorządowych medal „Pro 
Masovia” za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na rzecz 
województwa mazowieckiego.

Pamiątką Roku Jubileuszowego 
50. Rocznicy Kanonizacji św. Wincen-
tego Pallottiego w naszym kościele 
jest wielki obraz św. Wincentego 
Pallottiego, który zawisł w prezbi-
terium, a który został poświęcony i 
odsłonięty przez Księdza Biskupa. 

Jako rodzina pallotyńska cieszymy 
się i dziękujemy Bogu za prawdzi-
wie ojcowską obecność biskupa 
Henryka w naszej parafii, w pal-
lotyńskim domu. To tylko ojciec 
prawdziwy dziękuje za to, że jest 
mu dobrze być z rodziną, że cieszy 
się z dzieci i ich pracy. Dziękujemy 
za dobre słowo i wsparcie radom-
skich pallotynów w kontynuowa-
niu dobrych dzieł na rzecz deka-
natu „Radom – Południe” i całego 
Kościoła.

opr

Na Rok Wiary: 
„Z pewnością można powiedzieć, że śmierć św. Wincen-
tego Pallottiego była jego najpiękniejszym wyznaniem 
wiary i jej dojrzałym owocem.”

Po zadziwieniu Słowem Bożym i pismami św. Wincentego: 
„Św. Wincenty Pallotti swoim życiem pokazał,że trzeba 
wierzyć w to, że każde serce może zostać przemienione w 
„całkowicie duchowe, niebieskie i Boskie”, a przez to stać 
się dla innych, „jak zroszony ogród i jak źródło wody, co 
się nie wyczerpie.”

opr.

POJUBILEUSZOWE 
W tęsknocie za świętymi kapłanami: 
„Św. Wincenty Pallotti stał się znakomitą ozdobą 
i chlubą duchowieństwa. Jego imię jak gdyby 
nowa perła zdobi koronę, która otacza skronie 
Kościoła.”

Praktyczna na co dzień:
 „Święty Wincenty Pallotti marzył, by Kościół był 
miejscem, w którym każdy czułby się u siebie 
i odnalazł w nim swoje miejsce.”

Pallotti świętym do cna aktualnym:
 „Święty Wincenty Pallotti przez swoje aktywne 
i twórcze posługiwanie w ówczesnym Kościele 
był człowiekiem swojego czasu, a jednocześnie 
zwiastunem przyszłości, prorokiem tego, czego 
dokonał Sobór Watykański II.”

REFLEKSJE
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OSTATNIE DNI ŻYCIA 
I ŚMIERĆ ŚW. WINCENTEGO

Choroba, która doprowadziła 
do śmierci księdza Wincentego, 
trwała około ośmiu dni. 14 stycznia 
1850 roku, ks. Pallottii przebywa-
jąc w domu wychowawczym dla 
biednej i opuszczonej młodzieży 
dostał silnego krwotoku, dlatego 
tego samego poranka, z pomocą 
innych osób, powrócił do domu. 
Jednak do łóżka położył się dopiero 
w środę, 16 stycznia wieczorem o 
godzinie 22, mając lekką gorączkę. 
Tegoż dnia rano odprawiał Mszę 
świętą w klasztorze Divino Amore, 
w którym jedną z zakonnic była 
Konstancja, córka jego przyjaciela 
i współpracownika Jakuba Salvati. 
Po Mszy świętej udał się więc do 
domu rodziny Salvatich.

Następnego dnia gorączka 
jednak wzrosła, a sam ksiądz Wincenty 
odczuwał duszności oraz ból w klatce 
piersiowej. Wezwani lekarze, nie 
okazali się zwiastunami radosnych 
wieści: ich diagnoza wskazywała 
na zapalenie klatki piersiowej lub 
zapalenie opłucnej. Chory został 
więc poddany leczeniu. 

W niedzielny poranek, 20 stycznia, 
Pallotti otrzymał Eucharystię jako 
Wiatyk, co też  zostało powtórzone 
w poniedziałek i we wtorek (21 i 
22 stycznia). W niedzielę wieczór 
poprosił o sakrament namaszczenia 
chorych i mimo, że lekarz nie stwier-
dził ciężkiego stanu zdrowia, został 
opatrzony tymże sakramentem.

Pokój ks. Wincentego wypeł-
niony był współbraćmi, przyja-
ciółmi, penitentami i bliskimi mu 
osobami. Poproszony o błogosła-
wieństwo, pozbierawszy resztki 
swych sił i podnosząc się z łóżka do 
pozycji siedzącej, z krucyfiksem w
ręku, wzywał nad nimi i nad całym 
światem błogosławieństwa Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Pozdra-
wiał wszystkich i odpowiadał na 

pozdrowienia z niewypowiedzianą 
łagodnością i dobrocią, które wska-
zywały na ostatnie pożegnanie. 
Ponadto dawał do ucałowania 
nie tylko krucyfiks, lecz również
swą rękę, co nigdy wcześniej się 
nie zdarzyło.

Od nocy z niedzieli na ponie-
działek (20/21 stycznia), aż do 
wtorku pocił się bardzo i wydawa-
ło się, że stan jego zdrowia się po-
prawia. Wszyscy mieli nadzieję 
na szybkie wyzdrowienie. We 
wtorek wieczór, 22 stycznia, po-
wróciła jednak wysoka gorączka 
i duszności. Wydawało się, że ks. 
Wincenty majaczy, chciał też iść 
spowiadać. Jednak w tym jego 
majaczeniu, był również zachwyt 
Bogiem i żarliwa gorliwość o zba-
wienie dusz. Ostatnie słowa, które 
wypowiedział na głos, około pół 
godziny przed śmiercią to: „Miejcie 
nade mną miłosierdzie i pozwólcie 
mi iść!”; potem przycichł i spoczął 
na łóżku. Wszyscy myśleli, że od-
poczywał. Wówczas przyjaciele 
i penitenci rozeszli się, a współ-
bracia udali się do refektarza na 
posiłek. Kiedy powrócili, aby dać 
mu lekarstwo, zorientowali się, że 
był w agonii. Tak więc ks. Wincenty 
bez dawania znaku o zbliżającej się 
śmierci, tzn. bez łez, bez grymasu 
bólu, bez unieruchomionych 
powiek, umarł z wielkim pokojem i 
łagodnością, pozostawiając swoje 
dzieci w bólu, ale i w pocieszeniu, 
że ich ojciec jest teraz w niebie. 
Śmierć przyszła trzy kwadranse po 
godzinie dziewiątej wieczorem, 
tzn. we wtorek wieczór, 22 stycznia, 
o godz. 21.45.

Ciało zmarłego Wincentego 
Pallottiego pozostało około trzech 
lub czterech godzin w jego 
pokoju, gdzie zostały dokonane 
ostatnie posługi. Potem, odziane 

w szaty kapłańskie, zostało wysta-
wione w przylegającej do pokoju 
kaplicy, poświęconej Ukrzyżowa-
niu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W owym czasie, kościół Naj-
świętszego Zbawiciela (SS. Salva-
tore in Onda) był zamknięty z 
powodu remontu i przez to nie-
używany do publicznego kultu. 
Kardynał Wikariusz zarządził jed-
nak otwarcie kościoła i wysta-
wienie w nim ciała zmarłego 
ks. Wincentego. Tak więc następ-
nego dnia, 23 stycznia, o godzinie 
6 rano, ciało zostało przeniesione 
do kościoła i wystawione w trum-
nie bez szczególnych dekoracji, z 
dwiema ustawionymi tylko świe-
cami. Przez trzy dni miała miejsce 
niekończąca się procesja osób 
odwiedzających, wśród których 
były zarówno ważne osobistości, 
jak i niezliczone rzesze zwykłych 
mieszkańców Rzymu. Napływ
ludzi, spontaniczny i zrodzony ze 
sławy świętości, jaką cieszył się 
św. Wincenty za życia był tak wielki, 
że było prawie niemożliwe, aby 
wejść do kościoła o jakiejkolwiek 
porze dnia i wieczora. Wielu wyra-
żało tez pragnienie i nadzieję, że 
ciało Zmarłego pozostanie jeszcze 
wystawione przez kilka następ-
nych dni, aby dać możliwość wy-
rażenia czci i pobożności ludowi. 
To pragnienie nie zostało jednak 
spełnione, ponieważ według 
zarządzenia Kurii pogrzeb miał się 
odbyć po trzech dniach. W czasie 
owych trzech dni odprawiano 
szereg modlitw oraz Mszy świętych 
w intencji Zmarłego. Wszyscy chcieli 
mieć choćby cząstkę relikwii 
Pallottiego, dlatego z obawy, żeby 
szaty zmarłego nie zostały na-
ruszone, rozprowadzono wśród 
wiernych kawałki jego pociętej 
sutanny.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo na godz. 17:00.

2. Ze względu na Pielgrzymkę do Częstochowy, konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
będzie miała miejsce w czwartek, 31 stycznia, po wieczornej Mszy świętej. Temat konferencji:  „Jezus 
– Królem”. Konferencję wygłosi ks. Marek.

3. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, 1 lutego, spowiedź dla dorosłych 
i młodzieży, podczas porannych Mszy świętych i od godz. 17:30. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą o 
godz. 16:45; spowiedź dla nich od godz. 16:15. Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. 
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy świętej o godz. 8:00, a zakończy 
Mszą świętą o godz. 18:00. W I sobotę, Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny o godz. 17:30.

4. W sobotę, 2 lutego, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem Maki Bożej Gromnicznej.
Jest to Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zapraszamy wszystkich do modlitwy dziękczynnej za dar 
osób, które swoje życie poświęciły służbie Bogu i człowiekowi. Msze święte tego dnia w naszym kościele 
będą sprawowane o godz.: 6:30, 8:00, 9:30 i 18:00. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, taca z tego dnia 
przeznaczona jest na rzecz zakonów kontemplacyjnych. Poświęcenie gromnic przed każdą Mszą świętą.

5. W sobotę, 2 lutego, o godz. 10:00, w Kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się spotkanie hospicyjne.

6. W przyszłą niedzielę, 3 lutego, o godz. 10:45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Romualda 
Fogla SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej. 

7. Również w przyszłą niedzielę zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna o godz. 14:30.

Hospicjum Królowej Apostołów pomaga bliźnim – Ty też możesz!

1%  Twojego podatku pomoże w budowie Domu Hospicyjnego w Kosowie k. Radomia.

Hospicjum zapewnia:
>   opiekę medyczną, duszpasterską/duchową, psychoonkologiczną, psychologiczną i socjalną 
>   wsparcie rodzin chorych i osieroconych 
>   użyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
>   edukację i formację wolontariatu 

Hospicjum Królowej Apostołów 
Radom, ul. Wiejska 2, tel. 48 366 8144, 605 980 214 

hospes@hospicjum.radom.pl,  www.hospicjum.radom.pl 
PEKAO S.A. II o/Radom 07 1240 3259 1111 0000 3003 1539 

KRS 0000185346

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA GODNE ŻYCIE DO KOŃCA

W zeszłym tygodniu, w artykule „Wiara na Ukrainie” pojawił się błąd. Choć katolików obrządku 
wschodniego nazywamy grekokatolikami, to Kościół nazywa się greckokatolicki, a nie grekokatolicki. 

SPROSTOWANIE

Redakcja


