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Ś W. W I NC E N T E G O PA L L O T T I E G O
E W A N G E L I A : Ł k 10 , 1 - 9 i Ł k 1 , 1 - 4 ; 4 , 1 4 - 2 1
„I wysłał ich po dwóch do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść zamierzał”.
Kolejny raz obchodzimy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego.
Po raz 5, 32, 50… Co do nas mówi ten niskiego wzrostu, przygarbiony
Ksiądz? Nic nowego. On zawsze wskazywał i wskazuje na Jezusa. Popatrz
na obraz z przodu naszego kościoła, po prawej stronie. Wskazuje na Jezusa.
Na Jego krzyż, na Jego Ewangelię. Jego Ewangelia dziś mówi o tym,
że Pan, dokąd planuje pójść – najpierw wysyła tam człowieka. A dokładniej:
dwóch ludzi. Czy jesteś gotowy, by Cię posłać? Masz z kim pójść i zrobić
dobrą robotę – przygotować w sercach ludzi – ba! choćby w sercu jednego
człowieka – miejsce dla Boga? Pallotti całe życie był gotowy. Niósł całym
sobą – niskiego wzrostu i przygarbionym – wiarę, miłość i nadzieję.
I ciągle powtarzał: „tylko Bóg”, „tylko Ewangelia”, „tylko zbawienie dusz”.
Zapragnął, aby wielka wspólnota ludzi to powtarzała – założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Czy jeszcze aż 5, 32, czy 50 lat,
by nasza paraﬁa była Wspólnotą ZAK? Kiedy w końcu będziesz gotowy?
xp

„Postanowiłem też i ja zbadać dokładnie wszystko (...)
i po kolei opisać (...), abyś przekonał się
o prawdziwości otrzymanego pouczenia”.
Zapewnienie św. Łukasza, że „zbadał wszystko dokładnie”,
aby Teoﬁl przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia,
jest skierowane i do nas. Umieszczenie na wstępie takiego zapewnienia, ma przekonać i utwierdzić czytelnika o prawdzie opisanej
w tekście. Ewangelia to prawda, to wypełnienie tego, o czym mówili
prorocy. Jezus czytając tekst Izajasza, jego treść odnosi do siebie.
„Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił... i posłał”. Inaczej – jestem
Mesjaszem, tym, który „ogłasza rok łaski od Pana”. Jeśli czytając
Ewangelię, odniesiemy słowa skierowane do Teoﬁla do siebie, to
i dla nas „wypełniło się Pismo”. Trzeba wierzyć Ewangelii i przemieniać
własne serce. Jezu, dziękuję Ci za to, że słowa Pisma Świętego
pozwalają mi wzrastać w przyjaźni z Tobą.
Adam Żak
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BEZ ŚWIATŁA SIĘ ZGUBISZ,
ŻYCIE ODKRYWAJ Z JEZUSEM
Oaza? Ale co to naprawdę jest?
Jedni powiedzą: „Jakaś grupa
paraﬁalna, która w zasadzie niczym
się nie zajmuje – spotyka się na rozmowie, pogaduszkach, stwarzając
pozory wielkości działania. Zwykła
nuda”. Ale taka będzie opinia osoby,
która nigdy nie miała nic wspólnego
z oazą. Jednak ci, którzy choć
w najmniejszym stopniu doświadczyli jej wspaniałości i niezwykłości,
mogliby nawet stwierdzić, że wszystko
co osiągnęli w życiu zawdzięczają
właśnie jej. Sama osobiście jestem
na to dobrym przykładem. Oaza
jest dla mnie nadzieją na lepsze
i pełniejsze życie. Stanowi drogowskaz, który odgrywa rolę dobrego
głosu sumienia. To właśnie dzięki
formacji jestem bliżej Pana Boga
i doświadczam Jego łask i obecności.
Wiem, jakie priorytety są w życiu
najważniejsze i za czym powinnam
podążać, aby nie stać się zagubioną
owcą.
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim
życiu, pogłębić relację z Bogiem
oraz doświadczyć Jego potęgi
i mocy… zapraszam Cię na oazę.
To nic nie kosztuje, nic nie tracisz,
a owoce jakie zyskujesz, to najwspanialsze podarki od samego Stwórcy.
animatorka Natalia

Ruch Światło-Życie inaczej zwany
„oazą”, to wspólnota ludzi, których
łączy jeden cel, jedna wiara – jedyny
Bóg. Spotykamy się razem, wspieramy, pochylamy nad Słowem
Bożym, szukamy odpowiedzi na
trudne pytania. Pokładamy nadzieję
w Panu. Pełni radości i Jego ogromnej
miłości ewangelizujemy, jednocześnie sami wspólnie się umacniając.
Tym jest dla mnie oaza – nadzieją
i siłą na lepsze życie. On jest moją
podporą i całkowicie Mu ufam.

Ty też zaufaj, daj się poprowadzić
we właściwym kierunku z Tym, który
Cię ukształtował i ma dla Ciebie
wspaniały plan.
animatorka Klaudia

Mój pierwszy kontakt z rekolekcjami oazowymi miałem jako kleryk
III roku Seminarium w Ołtarzewie.
Miało to miejsce w Miętnym koło
Garwolina. Stopień 0, czyli młodzież
14-16 lat. Potem było kolejnych
6 turnusów w różnych częściach
Polski na stopniach: 0, 1, 2, a więc
ciągle z młodzieżą. Co mnie intrygowało? Przede wszystkim burzenie
pewnych stereotypów, że młodzież
jest: trudna, gnuśna, leniwa i tendencyjna... czyli: zabawa, szemrane
towarzystwo i dystans do zagadnień
religijnych. Czego ja osobiście
doświadczyłem? Spotkania z entuzjazmem, kreatywnością i potrzebą
szukania w życiu sensu i głębszych
wartości. Rekolekcje pokazały, że
młodzi ludzie nie muszą się nudzić
na modlitwie czy Eucharystii, mogą
natomiast atrakcyjnie i kreatywnie
przeżywać czas z dala od zasięgu
komórkowego czy internetu. Na
uwagę zasługuje też kształtowanie
odpowiedzialności i współpracy
w grupie przez podejmowanie
obowiązków takich jak: dyżury przy
sprzątaniu, przygotowaniu Liturgii,
posiłków i pogodnych wieczorów.
W naszej paraﬁi jest Wspólnota
oazowa. Borykamy się jednak z
problemem braku dzieci ze szkoły
podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Ja jako moderator nie jestem
katechetą w żadnej z tych szkół
i mam ograniczone możliwości
dotarcia do dzieci i młodzieży. Stąd
to świadectwo i prośba. W czasie
wizyt duszpasterskich starałem się
zachęcać do włączenia w ten Ruch.

Spotykałem się zwykle z taką
reakcją: „To w naszej paraﬁi istnieje
oaza...?” Lub inną: „Nasze dziecko
ma zajęcia: piłka, korepetycje,
basen itp.” Rozumiem, że czasy są
takie, iż trzeba inwestować w rozwój
ﬁzyczny i intelektualny naszych
pociech. Pragnę jednak zaznaczyć,
że problemem naszej Ojczyzny
nie jest brak ludzi wykształconych
i kompetentnych zawodowo, a raczej
brak ludzi uczciwych. Ruch Światło-Życie – oaza – koncentruje swoją
formację na kształtowaniu postaw
życiowych w oparciu o Ewangelię.
Czyni to przez cotygodniowe
spotkania formacyjne przy paraﬁi
oraz rekolekcje wakacyjne. Chcemy
docierać do młodzieży i dzieci.
ks. Marian

Zapraszamy na spotkania w każdą
sobotę o godz. 1500 w naszej salce.
Natomiast na czas ferii zimowych,
w dniach od poniedziałku (1 lutego)
do piątku (5 lutego) w godz. 10-14
zapraszamy na spotkania przy
paraﬁi, by atrakcyjnie i kreatywnie
spędzać czas na modlitwie i wspólnej
zabawie. W programie: konkursy,
ciekawe prezentacje oraz możliwość
wspólnego wyjścia (w zależności
od warunków pogodowych) na
lodowisko, do kina oraz... niespodzianka. Prosimy o punktualne
gromadzenie się o godz. 1000.
Spotkania zakończymy Eucharystią
i uroczystym posiłkiem w sobotę,
6 lutego, o godz. 1500.
Ruch Światło-Życie

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest dniem świątecznym ustanowionym nie tylko po to,
aby wyznaczał upływ czasu, ale by objawiał jego głęboki sens”.
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POZNAJ ŻYCIE KS. JÓZEFA ROKOSZNEGO
i wspomnień o nim. Czytając książkę
poznajemy jego postawę jako
człowieka, kapłana, kolegi.
Lata życia Józefa Rokosznego
(1870-1931) przypadają na burzliwe
czasy, które dotknęły Polskę. Zabory,
I wojna światowa i odzyskanie
niepodległości niewątpliwie miały
wpływ na życie przyszłego księdza.
Został wychowany w rodzinie
o wartościach patriotycznych i to
wychowanie towarzyszyło Rokosznemu przez całe życie. Podczas
pracy w naszym mieście, pełnił
W naszej paraﬁalnej księgarni jest szereg funkcji, m.in. pracował jako
do nabycia książka o życiu księdza Dyrektor Seminarium NauczycielJózefa Rokosznego. Napisałem tę skiego w Radomiu oraz organizował
pozycję, gdyż bardzo zainteresowała Archiwum Państwowe w Radomiu;
mnie osobowość ks. Józefa. Publikacja był proboszczem w kościele, gdzie
ukazuje sylwetkę tego niezwykłego dzisiaj pracują ojcowie bernardyni.
kapłana w świetle jego listów

Był szanowanym kapłanem, bliskim
współpracownikiem biskupów
sandomierskich. Zmarł przed swoją
nominacją biskupią.
Dzisiaj postać Józefa Rokosznego,
niezaprzeczalnie wybitna, nie jest
powszechnie znana. Wprawdzie
zainteresowanie jego osobą rośnie,
jednak nie doczekał się pomników,
ulic, zaszczytów. Nie jest znany
wśród mieszkańców Radomia
i Sandomierza, dla których tyle
uczynił. Imponuje jednak jego
życiorys i mam nadzieję, że książka,
która jest do nabycia w naszej księgarni, przybliży Czytelnikom jego
wielką inteligencję i osobowość
człowieka dobrego, kochającego,
pracującego na wielu płaszczyznach.
Bernard Pająk

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA
W ROKU MIŁOSIERDZIA
W Roku Miłosierdzia funkcjonują
w Kościele nowe zasady w procesie
orzekania nieważności małżeństwa,
błędnie nazywanego niekiedy rozwodem kościelnym, czy unieważnieniem małżeństwa.

zgodą drugiego oraz w sytuacji,
gdy przytaczane zeznania potwierdzone są dokumentami, bądź
zeznaniami, które nie wymagają
dokładniejszego dochodzenia.
Dokument Watykanu wymienia
konkretne sytuacje, w których proces
można zakwaliﬁkować do procedury
skróconej. Są to: brak wiary, krótki
czas pożycia małżeńskiego, dokonanie aborcji, trwanie w relacji
pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po
ślubie, zatajenie bezpłodności,
poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub
pozbawienia wolności, a także brak
używania rozumu. Takim argumentem jest również dowód na zawarcie
małżeństwa z przyczyny całkowicie
obcej życiu małżeńskiemu lub
wynikające z nieoczekiwanej ciąży
kobiety, użycie przemocy ﬁzycznej
w celu wymuszenia zgody.

Prawo Kościoła pozwala zbadać
czy przy zawarciu małżeństwa nie
zaszły okoliczności wpływające na
niemożliwość zaistnienia sakramentu.
Na decyzje sądu biskupiego mają
wpływ m.in. predyspozycje osobowościowe małżonków, przeszkody
małżeńskie, przymus lub nieprawidłowości proceduralne.
Papież Franciszek na Rok Miłosierdzia wprowadził do prawa
Kościoła tzw. tok skrócony procesu
badającego ważność małżeństwa.
Według nowego przepisu orzeczenie
nieważności małżeństwa może być
wydane już po 45 dniach od złożenia
skargi powodowej. To ogromna
zmiana, w porównaniu z dotychczasowym czasem trwania spraw,
Wymienione okoliczności mogą
które mogły się ciągnąć nawet kilka lat. prowadzić do procesu skróconego,
Jednak ten błyskawiczny proces ale nie muszą. Aby można było
dotyczy tylko spraw jednoznacz- wszcząć ten tok procesu, zgodne
nych: zgłoszonych przez obydwoje ze sobą muszą być stwierdzenia
małżonków lub przez jednego, za strony pozywającej i strony pozwanej

oraz pewność moralna sędziego
co do wiarygodności stron.
Sędzią podczas procesu skróconego
jest sam biskup diecezjalny – to on
orzeka o niezaistnieniu warunków
ważnego sakramentu lub kieruje
sprawę do procesu zwyczajnego.
W formie skróconej procesu jest tylko
jedno posiedzenie sądu biskupiego,
ale muszą się na nim stawić obydwie
strony procesu, co nie jest łatwe do
osiągnięcia. Często jedna ze stron
nie jest chętna, by przybyć; czasem
przebywa daleko zagranicą, czasem
nie jest znany adres jej zamieszkania.
Należy zaznaczyć, że papież
Franciszek na Rok Miłosierdzia
niczego nie zmienia w nauczaniu
Kościoła o małżeństwie, nie wprowadza „kościelnych rozwodów”, a tylko
ze względów duszpasterskich upraszcza niektóre procedury kanoniczne.
Wszystko po to, by skrócony został
czas procedury sądowej. Sam papież
powiedział, że chodzi o to, „aby
serca wiernych, którzy oczekują na
wyjaśnienie swojej sytuacji nie były
zbyt długo zniewolone przez mroki
wątpliwości z powodu opóźnień
w wydaniu wyroku”.
opr.
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KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy w naszej paraﬁi Uroczystość św. Wincentego
Pallottiego – Założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
i Wspólnoty księży i braci pallotynów (Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego). Dzisiaj także dziękujemy Bogu za pallotyńskie misje
na całym świecie. Witamy w naszej Wspólnocie ks. Marka Pasiuka SAC
z Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach k. Warszawy, który dziś głosi
do nas Słowo Boże. Po Mszach świętych można złożyć oﬁary do puszek
na potrzeby pallotyńskich misji. Na Mszę świętą o godz. 1800 zapraszamy
rodziców kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych, pochodzących z naszej
paraﬁi. Po Mszy świętej – wspólnotowe spotkanie na plebanii.

24 stycznia 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Rafała, Felicji, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
1 Kor 12, 12-30
EWANGELIA: Łk 1, 1-4; 4, 14-21
25 stycznia 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 3-16
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18

2. Dziś o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona
Msza święta „trydencka”, na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo.
3. W przyszłą niedzielę, 31 stycznia, podczas każdej Mszy świętej
wysłuchamy sprawozdania z kolędy.

26 stycznia 2016r. – WTOREK
Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
Imieniny: Tytusa, Wandy, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-8
PSALM: 96, 1-2. 3. 7-8a i 10
EWANGELIA: Łk 10, 1-9

4. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
zaprasza do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze.
Wyjazd sprzed naszego kościoła – 1 lutego o godz. 1630;
powrót – 2 lutego w godzinach porannych. Koszt wyjazdu: 40 zł.
Zapisy są przyjmowane pod numerami telefonów podanymi
na tablicach ogłoszeń.

27 stycznia 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Angeliki, Przybysława, Jana
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 4-17
PSALM: 89, 4-5. 27-28. 29-30
EWANGELIA: Mk 4, 1-20

5. Wspólnota oazowa serdecznie zaprasza dzieci ze szkoły podstawowej
oraz młodzież z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na spotkania
przy naszej paraﬁi w każdą sobotę o godz. 1500. W pierwszym tygodniu ferii,
w dniach od 1 do 5 lutego, w godzinach 1000 - 1400, oaza zaprasza dzieci
i młodzież na wspólne radowanie się wolnym czasem. W programie:
zabawy, konkursy, ciekawe prezentacje oraz możliwość wspólnego
wyjścia (w zależności od warunków pogodowych) na lodowisko,
do kina oraz... niespodzianka. Prosimy o punktualne gromadzenie się
o godz. 1000 przy kaplicy Świętej Rodziny. Spotkania zakończymy
Eucharystią i uroczystym posiłkiem w sobotę, 6 lutego, o godz. 1500.

28 stycznia 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Radomira, Karola, Walerego
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 7, 18-19. 24-29
PSALM 132, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14
EWANGELIA: Mk 4, 21-25
29 stycznia 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Zdzisława, Franciszka, Zenona
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
30 stycznia 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Macieja, Marcina, Martyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 12, 1-7a. 10-17
PSALM 51, 12-13. 14-15. 16-17
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

6. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy:
w poniedziałek – Nawrócenie św. Pawła, we wtorek – św. Tymoteusza i Tytusa,
w środę – bł. Jerzego Matulewicza, w czwartek – św. Tomasza z Akwinu.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁ A
„Bóg jest Panem wszechświata,
którego porządek sam ustalił
i który jest Mu całkowicie poddany i uległy”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Musimy być realistami i nie traktować jako pewnik,
że nasi rozmówcy znają pełne tło tego, co mówimy,
albo że mogą połączyć nasze słowa z istotnym rdzeniem Ewangelii,
nadającym im sens, piękno i atrakcyjność”.
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