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CHR ZEST JE ZUSA
E W A N G E L I A : Mt 3 , 1 3 -17
„On jest moim Synem umiłowanym,
w którym mam upodobanie”.
Święto Chrztu Jezusa daje sposobność do zastanowienia się nad własnym chrztem. Czy mogę zaświadczyć
własnym życiem, że go naprawdę przyjąłem? Obdarowany łaską chrztu, powinienem uczynić wiarę
świadomą i zrozumieć ją tak, jak to tylko jest możliwe.
Jezus przyjmując ludzką naturę, przychodzi do Jana,
aby przyjąć od niego chrzest. Jan był pierwszym, który
dał świadectwo o Jezusie – „to ja powinienem przyjąć
chrzest od Ciebie” – a to świadectwo zostało potwierdzone Boskim świadectwem Ojca: „On jest moim Synem
umiłowanym”. Nasz chrzest daje nam przynależność
do Chrystusa. Ma być faktem przyjęcia wiary, a nie powszechnie przyjętym obyczajem. Nie wystarczy odwołać się
do zaświadczenia, jako dowód, że byliśmy ochrzczeni. Umiłowany Syn Ojca sprawił, że staliśmy się dziećmi
Bożymi. To zobowiązuje. Jezu! Pozwól nam wzrastać w godności dzieci Bożych.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg jest niezależnym Władcą swego zamysłu.
W jego realizacji posługuje się jednak również współudziałem stworzeń”.

N, JA CIEBIE CHRZCZĘ…
Przyjęcie chrztu świętego przez władcę Polski Mieszka I
w 966 roku uznawane jest za początek istnienia państwa
polskiego. Mieszko I jako osoba dorosła, odpowiedzialna za własne słowa i czyny, musiał odpowiedzieć
na takie same pytania jakie i dzisiaj są zadawane
w czasie celebracji chrztu świętego: Czy wierzysz

w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego jedynego Syna
– Jezusa Chrystusa – wcielonego, ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty,
katolicki i apostolski Kościół, w świętych obcowanie
i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania
Mieszko I odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie
wiary powtarzamy i my już 1051 lat później.
Ciąg dalszy na 2 stronie
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N, JA CIEBIE CHRZCZĘ… (dalszy ciąg)
Jak istotną rolę dla naszego zbawienia ma przyjęcie
sakramentu chrztu świętego, powinniśmy wszyscy
doskonale wiedzieć. Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny
i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do Kościoła
i otwiera drogę do innych sakramentów. Chrzest jest darem
Boga, Jego łaską. Chrzest nazywamy Bożym namaszczeniem,
oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.
Jednak bywają sytuacje, kiedy nic tylko „rwać włosy
z głowy”. Rodzice przedłużają w czasie chrzest swojego
nowonarodzonego dziecka, bo… „sala na biesiadę zajęta”.
Pewnego razu w szpitalu na tak zwanym SOR (Szpitalny
Oddział Ratunkowy), rodzice szaleli z rozpaczy, gdyż ich
maleńki synek umierał. Jest oczywiste, że w takiej chwili
najważniejsze jest przywrócenie dziecku funkcji życiowych.
Personel szpitala robił wszystko co było w ich mocy.
Rodzice w rozpaczy zapomnieli, że ich dziecko jest
nieochrzczone…
Pan Bóg w miłosierdziu swoim zachował dzieciątko
przy życiu, ale rodzice nie wyciągnęli wniosku z bolesnych
doświadczeń. Jeszcze osiem miesięcy czekali na salę,
gdzie odbyły się chrzciny (nie chrzest).
Pamiętajmy! Wobec zagrażającej komuś śmierci,
chrztu świętego może udzielić każdy człowiek. Nawet
niewierzący, nawet wyznawca innej wiary! Chrztu w nagłych
przypadkach - poważna choroba, zagrożenia życia udziela się natychmiast. W szpitalu, czy w innym miejscu,
kiedy zachodzi taka konieczność. Nie ma żadnych dodatkowych obrzędów. Polewając zwykłą wodą główkę
dziecka, wymawia się słowa: N, ja ciebie chrzczę w imię
Ojca, i Syna, i Ducha Świętego (N – należy nadać imię
dziecku). I taki chrzest jest ważny. Jest to tak tzw.
„chrzest z wody”. Należy pamiętać, że gdy udzielono
takiego chrztu, to gdy niebezpieczeństwo minie należy
chrzest uzupełnić w kościele o elementy: egzorcyzmu,
namaszczenia Krzyżmem świętym, nałożenie białej szaty,
błogosławieństwa... I tego może dokonać tylko szafarz
zwyczajny, czyli diakon, kapłan lub biskup.

Drodzy Rodzice, ochrzcijcie swoje dziecko
w odpowiednim czasie.
Nie dopuście, aby los za Was zadecydował.
Oby nie było za późno.

ŚNIEŻNA FANTAZJA
Jesień jakoś długo ociągała się z odejściem...
Panowała nam na Ziemi tyle chwil...
Sypiąc złotem liści, brązem i czerwienią
Jakby chciała rzec: „Ja tu teraz rządy swe roztoczę
Niech mi nie przeszkadza nikt,
nie patrzy gniewnie w oczy!
Zima - ma siostrzyca, nie nadejdzie szybko
Ma wszak do przebycia dużo długich uciążliwych
drogi mil...”
Aż tu raptem, w pewien dzień styczniowy
Niebo się pokryło ciężką chmurą
I sypnęła siwa chmura śnieżynkami
w sukieneczkach bielusieńkich z kokardami;
Ach, jak wiele było ich!
Policzyć trudno.
I jak pięknie wyglądały w tańcu swym!
Upadały leciusieńko na Ziemię
Osiadały na świerkach i sosnach
I śpiewały, rozbawione, piosenkę.
A piosneczka ich była tak miła, radosna;
- „My tu teraz ośnieżymy świat cały
Będzie piękny, lśniący nieskalaną bielą,
wprost - wspaniały!”
Tak śpiewały śnieżyneczki radośnie
i wirując w tańcu nie myślały o niczym,
a już najmniej o siostrzycy Zimy, o Wiośnie.
No i sypiąc z Nieba dzień cały,
potem nocą gwiaździstą, i znów dniem,
Zasypały Ziemię całą doskonale.
Było pięknie; tak czysto, tak biało
Aż się chciało na przechadzkę wyjść, hen daleko!
I przyglądać się skutym lodem
(a niegdyś szumiącym)
pięknym błękitnym jeziorom i rzekom.
Wszystkie drzewa miały śnieżne czapy
i kołysząc się z wiatrem
mieniły się w styczniowym słońcu
No i teraz, gdy Zima panuje
Jest tak pięknie, wesoło, śnieżyście.
Baśń zimowa jeszcze potrwa długo,
no bo dni te mroźne, ze śniegiem
będą biec teraz swym miłym,
wyznaczonym im przez Pana Boga - Stwórcę
- biegiem.
Droga Zimo, pokaż, ile piękna przyniesiesz
nam w darze.
A wierzymy w to, że niejeden cud jeszcze
nam pokażesz!...

opr. Jadwiga Kulik

Katarzyna Wilczyńska

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Dzisiaj wszystko poddane jest prawom rywalizacji i prawu silniejszego,
gdzie możny pożera słabszego. W następstwie tej sytuacji wielkie masy ludności są wykluczone
i marginalizowane: bez pracy, bez perspektyw, bez dróg wyjścia”.
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JÓZEF – CIEŚLA Z NAZARETU
Św. Józef z Nazaretu – jeden
z najważniejszych Świętych Kościoła,
opiekun Jezusa i mąż Matki Bożej.
Tyle wiadomości o św. Józefie
posiadają dzieci w wieku przedszkolnym. Nas, dorosłych, społeczność
Para�i św. Józefa w Radomiu na
Młodzianowie, obowiązuje wiedzieć
nieco więcej o swoim sławnym
Patronie. Jak się stało, że św. Józef
został „mianowany” naszym para�alnym orędownikiem u Boga? Kilka
zdań na ten temat wynotowałam
z historii naszej Para�i: „Pierwszy tytuł
Para�i brzmiał: Para�a pod wezwaniem Opieki św. Józefa. (...) W 1958 r.
dokonano zmiany nazwy para�i.
(…) Od dnia 26 marca 1958 roku
tytuł parafii brzmi: Parafia pod
wezwaniem Św. Józefa”.
Ewangelie niewiele mówią o
Józe�e z Nazaretu. Poświęcają mu
26 wierszy, a jego imię wymieniane
jest w nich 14 razy. Więcej na temat
osoby Świętego można odnaleźć
w apokryfach opowiadających o jego
rodzinie, małżeństwie, pracy i śmierci.
Ikonogra�a przedstawia Józefa
zwykle jako starca, choć najprawdopodobniej był silnym i przystojnym mężczyzną. Według Ewangelii
św. Mateusza Józef pochodził z
królewskiego rodu Dawida. Mimo
tak zacnego rodu nie posiadał on

żadnego majątku. Mieszkał w skromnym domku i pracował jako cieśla.
Zdaniem św. Justyna, żyjącego w
II wieku, wykonywał on głównie
drewniane sochy i jarzma na woły,
a wiec narzędzia gospodarcze
i rolnicze. Zaręczony z Maryją, córką
Joachima i Anny, stanął przed
tajemnicą cudownego poczęcia.
Św. Józef nie był według ciała ojcem
Jezusa, jednak według prawa
żydowskiego Józef uważany był za
Jego ojca. Po Zwiastowaniu Józef
postanowił dyskretnie usunąć się z
życia Maryi, by nie narażać wybranki
na zhańbienie i obmowy. Świadczy
to z jednej strony o jego delikatności
i głębokim uczuciu do Maryi, a z drugiej - o niemożności ogarnięcia
przez niego tajemnicy Zwiastowania.
Anioł objawił mu tajemnicę wcielenia
Syna Bożego. Po tej wizji Józef stał się
posłuszny woli Bożej i podjął się
roli Opiekuna Świętej Rodziny.
Poślubił brzemienną Maryję i zabrał
Ją do swojego domu w Nazarecie.
Po raz ostatni Józef pojawia się
na kartach Pisma Świętego podczas
pielgrzymki z dwunastoletnim
Jezusem do Jerozolimy. Pismo Święte
i Tradycja nic nam nie mówią o
zakończeniu ziemskiego życia Józefa
w Nazarecie, nie przytaczają żadnego
słowa Maryi ani Jezusa o nim.

Sakrament chrztu świętego
w listopadzie przyjęli:
Kacper Antoni Ludkowski
Paweł Adam Gawryjołek
Maja Sałek

Laura Lisek
Adam Rutka
Lena Poneta

Odeszli w listopadzie do Pana:
Błażej Domżalski
Małgorzata Aldona Głuch /l. 41/
Grzegorz Mroczek /l. 45/
Jacek Grzegorz Firmanty /l. 52/
Adam Grzesiak /l. 61/
Andrzej Urbański /l. 66/
Halina Elżbieta Węgrzycka /l. 67/
Henryk Grochalak /l. 71/
Kazimierz Fronczak /l. 71/
Danuta Szewczyk /l. 72/
Stanisław Kustra /l. 78/
Bohdan Stanisław Czerski /l. 82/
Stanisława Socha /l. 85/
Tadeusz Stanisław Senator /l. 86/

Wszystko skłania do przypuszczenia,
że Józef umarł przed odejściem
Jezusa na pustynię, odejściem,
które zapoczątkowało apostolski
etap w Jego życiu. Wydaje się, że
w Kanie Galilejskiej Maryja jest
sama, tam również zaczyna Ona
iść za Jezusem.
Milczenie Pisma Świętego i Tradycji
o zakończeniu ziemskiej pielgrzymki
Józefa jest znaczące. Testamentem
tego jakże ubogiego ojca jest
milczenie, zniknięcie w posłuszeństwie
woli Ojca. Józef nie patrzy z upodobaniem na samego siebie, chce
jedynie pełnić wolę Ojca, będąc
autorytetem dla Jezusa, dla Maryi.
Znika, kiedy prosi go o to Bóg.
Ponieważ zawsze był ubogim sługą,
z radością usuwa się w cień, by
pozostawić Maryję sam na sam
z Jej Synem. Jego doczesne zadanie
zostało spełnione, więc pozostaje
mu już tylko zniknąć. Po śmierci
jest jednak nadal obecny w Świętej
Rodzinie - w sercu Maryi i w sercu
Jezusa.
Opatrzność sprawiła, że św. Józef
- cieśla z Nazaretu - w sposób szczególny jest również obecny i w naszych
sercach. Z ufnością prośmy Go o
wstawiennictwo u Boga, aby Jezus
Chrystus był obecny we wszystkich
troskach naszej para�alnej
wspólnoty.
opr. Jadwiga Kulik

KONKURS DLA DZIECI
Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. Skąd Jezus przyszedł nad Jordan do Jana?
Odpowiedź: ...........................................................................

2. Kto objawił się pod postacią gołębicy?
Odpowiedź: .............................................................................
.....................................................................................................
Imię i nazwisko: ......................................................................
Szkoła i klasa: ..........................................................................
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KALENDARZ
LITURGICZNY
8 stycznia 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Seweryna, Teo�la, Mścisława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 42, 1-4. 6-7
PSALM 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10
Dz 10, 34-38
EWANGELIA: Mt 3, 13-17
9 stycznia 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marceliny, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 1, 1-6
PSALM 97, 1-2. 6-7. 9 i 12
EWANGELIA: Mk 1, 14-20
10 stycznia 2017r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Wilhelma, Danuty
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 5-12
PSALM 8, 2a i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 21-28
11 stycznia 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Matyldy, Honoraty, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 2, 14-18
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mk 1, 29-39
12 stycznia 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Arkadiusza, Czesławy
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 3, 7-14
PSALM 95, 6-7. 8-9. 10-11
EWANGELIA: Mk 1, 40-45
13 stycznia 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Weroniki, Bogumiły, Izydora
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4, 1-5. 11
PSALM 78, 3 i 4bc. 6-7. 8
EWANGELIA: Mk 2, 1-12
14 stycznia 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Hilarego, Feliksa, Ordona
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 4, 12-16
PSALM 19, 8-9. 10 i 15
EWANGELIA: Mk 2, 13-17

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Nie ochraniaj dziecka
przed wszystkimi
konsekwencjami jego czynów.
Dziecko potrzebuje
także bolesnych doświadczeń”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego kończy Okres Bożego Narodzenia.
Zgodnie z polską tradycją, śpiew kolęd i świąteczny wystrój zachowujemy
do 2 lutego.
2. Dzisiaj o godz. 1530 Msza święta dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii świętej i ich rodziców.
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca. Na godz. 1720 zapraszamy wszystkich
na Nabożeństwo do dużego kościoła.
4. W piątek, 13 stycznia, Nabożeństwo fatimskie dla chorych, starszych
i samotnych. O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi, o godz. 900
Msza święta i Adoracja.
5. Przypominamy, że w czasie wizyty duszpasterskiej nie sprawujemy
Mszy świętej w piątki o godz. 1500.
6. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, o godz. 1300 Msza święta dla młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania i ich rodziców.
7. W przyszłą niedzielę na godz. 1700 zapraszamy na „Wieczór kolęd”.
Wystąpią: Schola dziecięca, Młodzieżowa Schola Pallottiego oraz chór
„Gloria Dei”.
8. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, o godz. 1800 Msza święta dla Pielgrzymów
„Białej 11”. Po Mszy świętej pielgrzymkowe spotkanie opłatkowe
w kawiarence.
9. W naszej księgarni można nabyć zestawy do wizyty duszpasterskiej:
Pismo Święte, krzyż, lichtarzyki, świece, naczynia na wodę święconą,
kropidło. Są także kalendarze na 2017 rok.

poniedziałek, 9 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 15, 17 i 22
wtorek, 10 stycznia, od godz. 1500
ul. Gagarina 3/5/7 (klatki l– 6) ; ul. Świętokrzyska 15
środa, 11 stycznia, od godz. 1500
ul. Gagarina 3/5/7 (klatki 7–12) ; ul. Świętokrzyska 17 ; ul. Cisowa 5
czwartek, 12 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 11 i 13
piątek, 13 stycznia, od godz. 1500
ul. Gagarina 25 ; ul. Grenadierów 12/14/16
sobota, 14 stycznia, od godz. 900
ul. Cisowa 7 ; ul. Gagarina 21/23 ;
ul. Jana Pawła II 4 ; ul. Sandomierska 9, 24, 28 i 30
poniedziałek, 16 stycznia, od godz. 1500
ul. Sandomierska 26 ; ul. Świętokrzyska 5, 11 i 13
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