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2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
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Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.”

JEZUS

Słowo Boże przedwiecznie zrodzone z Ojca, ciałem się stało
w łonie Maryi i mieszka między nami, żeby nas w Bogu odrodzić
i udzielić nam daru nieśmiertelności. Ewangelia zwraca uwagę,
że świat, który „dzięki Słowu zaistniał”, nie rozpoznał Go, „nie przyjęli
Go swoi”. „Tych zaś, którzy przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali
dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię”. Syn Boży,
Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyniósł nam prawo łaski,
prawo miłości. Obowiązujące do tej pory Prawo Mojżesza, przestało obowiązywać. Człowiek nie był w stanie osiągnąć zbawienia
pochodzącego z Dekalogu. Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska zaistniała przez Jezusa. Aby stać się dzieckiem Bożym,
trzeba przyjąć chrzest. Od tej pory jesteśmy własnością Chrystusa, należymy do Niego. „Ci, którzy do Niego
należą, są w drodze do Ojca. Podążają przez historię. Nie mają jednak celów cielesnych, ale płynące z Ducha,
i tylko oni wiedzą, dokąd idą” (Mateos - Barreto). My wszyscy, którzy jesteśmy Jego Kościołem, czujemy się
wezwani, aby kroczyć za Nim. Tajemnica Wcielenia stawia pytanie: dokąd nas prowadzi? Ponieważ staliśmy się
dziećmi Bożymi, bo otrzymaliśmy „z Jego pełni łaskę”, wiemy dokąd nas prowadzi – do pełnej wolności od
grzechu i zła. „Pan okazał swoje zbawienie; na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość. (...) Ujrzały wszystkie
krańce ziemi zbawienie Boga naszego” (Ps 98).
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim”.

ŻYCZENIA

Księdzu Mieczysławowi Lisowi SAC,
opiekunowi kuchni dla ubogich,
z okazji jutrzejszych imienin życzymy,
aby zawsze towarzyszyły Księdzu łaski,
które Mędrcy odnaleźli przy Żłóbku.
Życzymy odczuwania ciepła
pokornego Serca Pana Jezusa
i dotyku Jego Miłosierdzia.
Życzymy troskliwej opieki Matki Bożej
i bliskości świętego Józefa.
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INŻYNIERSKIE SPOJRZENIE NA BOŻE NARODZENIE
śpiewania kolęd i... siedzenia za suto
zastawionym stołem, wszak zadość
musi stać się tradycji, która przez
kilka przedświątecznych dni objawia się głosem naszych gospodyń
mówiącym: „zostaw, to na święta!”,
a potem następuje zmiana na: „no
jedz, bo się zmarnuje”. Nie pozwa-

9. ORSZAK TRZECH KRÓLI
Wszystkich zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli.

„Tobie, Królu i Panie, kłaniają się radomianie!”
Miejsce rozpoczęcia: Radomski Rynek.
Termin: Poniedziałek, 6 stycznia.

Program:

godz. 11 Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu (fara)
godz. 1200 przemarsz Orszaku:
scena I, Rynek
„Odczytanie Edyktu Cesarza Augusta”
– Radomskie Bractwo kurkowe;
00

scena II, ul. Reja
(przy kościele ewangelicko-augsburskim)
„Grzech pierwszych rodziców” – Teatr Resursa
scena III, ul. Żeromskiego
(przy kościele oo. bernardynów)
„Na dworze króla Heroda”
- młodzież z VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomiu
scena IV, u zbiegu ulic Witolda i Żeromskiego
„W gospodzie”
- młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Leśniczówka”
scena V,
przed kościołem garnizonowym
„Poruszenie wśród pasterzy”
– uczniowie z PSP nr 4 w Radomiu
scena VI, przy Galerii Rosa
„Pokłon przed Narodzonym Zbawicielem”
scena VII,
przed gmachem Urzędu Miasta
koncert kolęd w wykonaniu
Kameralnego Chóru Mieszanego
im. bpa Jana Chrapka,
działającego przy radomskiej katedrze
pod kierownictwem
Marii Czarneckiej-Cieślak

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Organizatorzy: Radomscy Rycerze Kolumba oraz Urząd Miejski w Radomiu
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lamy zatem się zmarnować tym
wszystkim smakołykom starannie
przygotowanym przez nasze mamy,
siostry i żony, doceniając nie tylko
trud tych ostatnich, ale i walory
kulinarne przygotowanych tradycyjnych potraw.
Mam tak oczywiście i ja. Tradycją
świąteczną jest u mnie jednak nie
tylko wspólne świętowanie, ale także...
aktywność fizyczna. A skoro w domu
mojej Mamy i Siostry na radomskim
Młodzianowie sezon grillowy trwa
cały rok (jakże pysznie smakuje
kiełbaska z ognia, gdy w ogrodzie
leży śnieg!), czyż może dziwić, że
w drugi dzień świąt, już u siebie
w Warszawie, udałem się na wycieczkę
rowerową? To także element Świąt,
choć aktywność ogólnie zupełnie
niezimowa.
Wycieczka jakich dziesiątki w czasie
roku. Zimą trudniejsza niż latem.
Chłodno, lekki wiatr i deszcz. Mozolnie pokonywane kilometry. Nie jest
ich dużo, w sumie ok. 20 przez półtorej godziny. Jazda rekreacyjna,
acz nieco wymagająca...
I kiedy tak wracałem już lekko
zmęczony i w przemoczonym ubraniu,
minąłem przydrożny krzyż. I ostatnie 2 kilometry powrotu do domu
upłynęły mi na rozważaniu tego
paradoksu...
Dziś jest Boże Narodzenie, a ja
minąłem krzyż, symbol Bożej Śmierci.
I od razu uzmysłowiłem sobie coś
bardzo wyjątkowego...
Jezus urodził się po to, aby umrzeć
za nas na krzyżu. I ta świadomość
przychodzi do mnie od razu w dniu
radosnego święta Jego narodzin.
Jednak coś tu nie dawało spokoju
- ta symbolika narodzin i śmierci
była jakaś... niepełna.
Na kolejnych metrach drogi uzmysłowiłem sobie rzecz poniekąd
oczywistą, ale wcześniej nie obserwowaną przeze mnie pod tym kątem,
mianowicie że są cztery punkty
zwrotne w życiu Jezusa: pierwszym
jest poczęcie, drugim narodzenie,
trzecim śmierć na krzyżu, i czwartym
zmartwychwstanie.
dokończenie na 3 stronie



Wbrew tytułowi nie będzie to
artykuł o tym, w jaki sposób Pan Bóg
zaprzągł prawa matematyki i fizyki
do swojego Dzieła, ale krótka refleksja
ścisłego umysłu na temat Boskiej
i ludzkiej natury Jezusa.
Boże Narodzenie. Okres dzielenia
się opłatkiem, składania życzeń,

BYĆ DLA
Od pięciu dni znów jesteśmy
starsi, bardziej doświadczeni...
W sylwestrową noc zegar wybił
nie tylko przyjście Nowego Roku,
ale również przypomniał nam cały
miniony... Przypomniał, że „czas
ucieka, wieczność czeka”.
Punkty pierwszy i czwarty stanowią BOSKĄ naturę Objawienia,
bowiem zarówno poczęcie z Ducha
Świętego, jak i zmartwychwstanie,
są możliwe tylko dla Boga. Natomiast drugi i trzeci punkt zwrotny,
czyli narodziny i śmierć, stanowią
LUDZKĄ naturę Objawienia, ponieważ są tym, czego doświadcza
każdy człowiek.
Charakterystyczne, że CAŁOŚĆ
ludzkiej natury zawiera się w naturze Boskiej. Jezus na początku
i na końcu swej ziemskiej drogi
objawia Boską naturę, a w niej dopiero zawiera się wszystko to, co
jest w Nim ludzkie. Mój inżynierski
umysł zauważył, a właściwie nazwał,
rzecz oczywistą, że zbiór zdarzeń
między punktami 2-3 zawiera się
w całości w zbiorze zdarzeń między
punktami 1-4. Cała ludzka natura
Jezusa zawarta jest w Jego Boskości.
Jaki z tego wniosek? Pierwszy,
inżynierski, że dla Jezusa czysto ludzkim początkiem drogi, jest punkt
drugi, czyli narodziny, a dla każdego
człowieka jest punkt pierwszy, czyli
poczęcie. Bo choć każde życie jest
Bożym cudem, to jednak Pan Bóg
posługuje się przy dziele stworzenia
człowieka rodzicami – kobietą i mężczyzną. Zaś drugi wniosek – bardziej
ogólny: skoro Bóg stworzył człowieka
na swój obraz i podobieństwo, to
nasza ludzka natura liczona od poczęcia do naturalnej śmierci mieści
się w szerszym, Boskim planie. Nasz
zbiór czysto ludzkich wydarzeń w
całości zawiera się w zbiorze zdarzeń
Boskich. Bo od stworzenia świata
jesteśmy w zamyśle Boskim. A skoro
Jezus zmartwychwstał, to i każdy,
kto w Niego wierzy – zmartwychwstanie.
I tą refleksją chciałem podzielić się
z Czytelnikami i Parafianami Parafii
św. Józefa w Radomiu, z życzeniami
Szczęśliwego Nowego Roku 2020.
Sebastian Kulik

Co dzisiaj mówi nam nasze sumienie? Czy dobrze wykorzystaliśmy
dany przez Pana czas? Ile miejsca
w ciągu ostatniego roku poświęciliśmy Bogu, rodzinie, bliźnim? Czy go
nie zmarnowaliśmy?
Tak wiele czasu poświęcamy rzeczom mało ważnym, nieistotnym.
Pędzimy za ułudą tego świata. Zapominamy o BYCIU DLA. Dla Boga, dla
najbliższych, dla rodziny, dla wspólnoty. Zaniedbujemy relacje z ludźmi.
Mijamy się tylko rano w łazience
lub w drzwiach domu...
Na początku nowego roku wielu
z nas robi postanowienia. Czy już
wiemy jakie one konkretnie są w
2020 roku? Co chcemy zmienić?
Nad czym popracować?

śpiech: „śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”.
Może warto w końcu sięgnąć po
solidną lekturę Pisma Świętego, aby
dowiedzieć się co mówi do nas Bóg?
Czy jednak ciągle będziemy wyjmowali Biblię z najniższej szuflady
tylko w dniu odwiedzin księdza?
A może w końcu czas na gorliwą
modlitwę, która da nam moc i siłę
do przezwyciężenia jakiejś naszej
słabości?
A może...

Każdy z nas znajdzie postanowienie, które stanie się wyzwaniem
na 2020. Od nas samych zależy, co
zrobimy, co wybierzemy. Pan dał nam
wolną wolę. Dał nam też określony
czas, z którego przyjdzie się nam
Ludzie tak bardzo potrzebują rozliczyć na końcu naszego życia.
naszej obecności i bliskości. Ks. Jan
Twardowski prosi nas nawet o pomz

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI
Wpisz wszystkie odpowiedzi.
Kupon połóż w koszyku przed ołtarzem
w przyszłą niedzielę przed godz. 1100.
Losowanie lub samo rozdanie nagród będzie po Mszy świętej.
3. Zaświeciła nad stajenką.
4. Święcimy ją 6 stycznia.
5. Ma imieniny 6 stycznia.
6. Pan Bóg mówi do nas w ... .

1. Jeden z darów,
który otrzymał Jezus.
2. Pieśni kościelne
na Boże Narodzenie.

1
2
3
4
5
6

Imię i nazwisko: .......................................................................................................
Szkoła i klasa: ...........................................................................................................
Krzyżówkę opracowała Zuzia Cichoń
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KALENDARZ
LITURGICZNY

II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
5 stycznia 2020r. – NIEDZIELA
Imieniny: Edwarda, Hanny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Syr 24,1-2.8-12
PSALM: 147B, 12-13. 14-15. 19-20
2. czytanie: Ef 1,3-6.15-18
EWANGELIA: J 1,1-18

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
3. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny spotkanie Wspólnoty
Żywego Różańca. Na godz. 1715 zapraszamy wszystkich na różaniec.

6 stycznia 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Baltazar, Kacper, Melchior
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 60,1-6
PSALM: 72, 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13
2. czytanie: Ef 3,2-3a.5-6
EWANGELIA: Mt 2,1-12
7 stycznia 2020r. – WTOREK
Imieniny: Juliana, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 3,22-4,6
PSALM: 2, 7-8. 10-12a
EWANGELIA: Mt 4,12-17.23-25
8 stycznia 2020r. – ŚRODA
Imieniny: Mścisława, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4,7-10
PSALM: 72, 1b-2. 3-4b. 7-8
EWANGELIA: Mk 6,34-44
9 stycznia 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Juliana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: J 4,11-18
PSALM: 72, 1b-2. 10-11. 12-13
EWANGELIA: Mk 6,45-52
10 stycznia 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Dobrosława, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 4,19-5,4
PSALM: 72, 1b-2. 14 i 15bc. 17
EWANGELIA: Łk 4,14-22a
11 stycznia 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Feliksa, Krzesimira
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 J 5,5-13
PSALM: 147B, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Łk 5,12-16

1. Dzisiaj i jutro młodzieżowa Schola Pallottiego rozprowadza kredę
i kadzidło. Składane ofiary są przeznaczone na rozwój i funkcjonowanie
Scholi. Kredę i kadzidło przynosimy jutro do poświęcenia.

4. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte – jak w każdą
niedzielę.
5. Jutro z racji I poniedziałku miesiąca wypominki roczne o godz. 1720.
O godz. 1800 Msza święta za zmarłych.
6. W ostatnim tygodniu na tyłach naszego kościoła została otwarta
kaplica pogrzebowa, w której będą rozpoczynały się wszystkie
pogrzeby z trumną.
7. Przypominamy, że podczas kolędy nie ma Mszy świętej w piątki
o godz. 1500.

wtorek, 7 stycznia, od godz. 1500

ul. Świętokrzyska 2, 5 i 17
ul. Świętokrzyska domki jednorodzinne, ul. Tatrzańska
ul. Marjańskiego

środa, 8 stycznia, od godz. 1500

ul. Gajowa (bez bloku), ul. Brzozowa, ul. Ptasia, ul. Jodłowa
ul. Wierzbowa, ul. Wiejska 58, ul. PCK 1

czwartek, 9 stycznia, od godz. 1500
ul. Cisowa 1, 3 i 5
ul. Jana Pawła II 2 i 4

piątek, 10 stycznia, od godz. 1500
ul. PCK 3, 5 i 7

sobota, 11 stycznia, od godz. 930

ul. Mazowieckiego 4, 9, 9A, 11 i 13
ul. Staroopatowska 4/6, 8, 8A i 10

poniedziałek, 13 stycznia, od godz. 1500
ul. PCK 9/11
ul. Komandosów 2 /klatki 1 i 2/

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Niech Bóg nas wybawi od Kościoła światowego,
udrapowanego duchowością i przykrywkami duszpasterskimi!
Tę duszącą światowość leczy się, rozkoszując się czystym powietrzem
Ducha Świętego, który nas uwalnia z trwania w koncentracji
na samych sobie, ukrytych za religijną fasadą pozbawioną Boga.
Nie dajmy się okraść z Ewangelii!”
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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