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UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, KAPŁANA

EWANGELIA: Mk 1, 14 -20

„Pan Jezus wyznaczył
innych siedemdziesięciu dwóch
i wysłał ich po dwóch (...) do każdego miasta”.
JEZUS

Te słowa dzisiejszej Ewangelii realizują się w działalności
św. Wincentego Pallottiego. Jest on nazywany Apostołem
Rzymu. Został powołany przez Boga, który przydzielił mu
zadanie do wykonania, powierzył mu misję. „Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Św. Wincenty wyposażywszy
siebie w odpowiednie przygotowanie (np. podwójny doktorat
z filozofii i teologii) duchowe, zaczyna przymnażać robotników, aby „żniwo” na polu Pańskim, było obfite. Tworzy szkoły
wieczorowe, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. 4 kwietnia
1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego,
którego program opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Na czele Zjednoczenia stoi nowa rodzina kapłanów
i braci – SAC, która spełnia zadanie animatora wszystkich
dzieł katolickiego apostolatu, oraz siostry pallotynki. Wszyscy jesteśmy apostołami. Do chwały świętych wyniósł
Wincentego Pallottiego, 20 stycznia 1963 roku, św. Jan XXIII. W naszej wspólnocie parafialnej pracują księża
pallotyni, wprowadzając w życie ideały swojego zgromadzenia. Myślą przewodnią św. Wincentego było to,
że wszyscy wierzący mocą powołania chrzcielnego, biorą na siebie konkretną odpowiedzialność szerzenia
Chrystusowego orędzia zbawienia. Jaka jest moja postawa w tym zakresie? Czy duchowo czuję się członkiem ZAK?
Panie Jezu, wspieraj mnie, bym nie bał się trudności bycia jednym z Twoich robotników.
Adam Żak

ŻYCZENIA

Naszym Księżom Pallotynom
oraz wszystkim, którzy należą
do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
życzymy codziennej realizacji ideałów
Świętego Wincentego Pallottiego, a więc:
otwartości na każdego człowieka,
prowadzenia go do poznania i ukochania Boga,
przekonania go, że warto zniszczyć w swoim sercu grzech,
inspirowania i formowania go, by był aktywnym apostołem,
zapraszania go do głębokiej wspólnotowej modlitwy
o jedność chrześcijan,
a także życzymy odważnej pracy misyjnej w krajach całego świata,
niesienia skutecznej pomocy
ubogim, chorym, starym i dyskryminowanym,
oraz owocnego wykorzystywania mediów w głoszenia Ewangelii.
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„CZY JEST MI ZIMNO?”
Dziś niedziela. Kolejna w nowym roku i kolejna
w moim życiu.
Ile ich było? Bardzo wiele. A dziś zastanowiłam się,
ile tych niedziel zmarnowałam... Bo były one bez Boga...
Różnie to bywa w życiu. Były lata, gdy byłam w bardzo
bliskich relacjach z Panem. Zdarzały się też momenty,
gdy gdzieś zrywała się TA NIĆ i... odchodziłam.
Myślę, że każdy z nas ma takie momenty zwątpienia
w miłość Pana Boga i wybiera (mam nadzieję, że tylko
na chwilę) ułudę tego świata...
Ważne, żeby wrócić. Bo On na nas czeka. Bóg i Ojciec.
Zawsze ma otwarte ramiona.

A za tym dreszczem przyszło ciepło i spokój. Wręcz
namacalnie poczułam obecność Syna Bożego.
Patrzyłam na Pana Jezusa w dłoniach kapłana i uświadomiłam sobie, że On jest tak blisko. Prawie na wyciągnięcie ręki. Zaprasza, by do Niego przyjść... A ja klęczę,
taka słaba i grzeszna…
Czasem szaleją burze w moim życiu. W tygodniu
przed TĄ EUCHARYSTIĄ czułam wielki niepokój. Martwiłam się o wiele spraw. I wtedy, po tym dreszczu,
pomyślałam, że nie jestem godna Spotkania z Nim.
A Jezus w TAMTEJ właśnie CHWILI uleczył moje niepokoje, uciszył burzę i dał radość, pomimo moich słabości,
grzechów i upadków...
Taki sam dreszcz przeszedł mnie w momencie
Podniesienia kielicha z Krwią Pana Jezusa. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że to nie wytwór mojej
wyobraźni, czy zimno.
To prawdziwe Spotkanie. Moje z Jezusem. Sam na
sam, mimo ludzi wokół.

Na jednej z ostatnich Eucharystii przeżyłam coś niesamowitego. W najważniejszym momencie Mszy świętej
- gdy kapłan podniósł do góry Ciało Pana Jezusa na te
kilkasekund Adoracji, poczułam dreszcz przechodzący
po całym ciele. Pierwsza moja myśl - „zimno mi”. Ale nie
Teraz chcę na każdą Eucharystię czekać z utęsknie- wcale nie jest mi zimno. A dreszcz przeszedł naprawdę
niem. Szczególnie w niedzielę. Bo znów chcę usłyszeć,
przez całe moje ciało - od czubka głowy, która rano
jak Jezus woła mnie po imieniu.
tak strasznie bolała aż po czubki palców u stóp.
zz

Sakrament chrztu świętego
w grudniu przyjęło troje dzieci.

Odeszli w grudniu do Pana:
Grzegorz Andrzej Kacprzak /l. 45/
Stanisław Januszek /l. 59/
Józef Kosiec /l. 73/
Janusz Ryszard Ratyński /l. 74/
Zofia Józefa Sroka /l. 74/
Krystyna Teodora Mordak /l. 76/
Feliks Antoni Osóbka /l. 76/
Wacław Tadeusz Zięba /l. 77/
Krystyna Masiarz /l. 80/
Elżbieta Małgorzata Kielan /l. 81/
Józef Wójtowicz /l. 84/
Krystyna Danuta Markowska /l. 85/
Krystyna Stanisława Mucha /l. 86/
Marianna Mosionek /l. 86/
Stanisław Rycombel /l. 87/
Kazimiera Stanios /l. 87/
Janina Jadwiga Kornet /l. 87/
Henryk Głogowski /l. 89/
Anna Świgoń /l. 89/
Magdalena Alfreda Bil /l. 91/
Helena Irena Szczerba /l. 93/
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ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„Na przykład nawet zwykłe spotkanie w niedzielę
rodziców i dzieci może stać się sposobnością
nie tylko do wzajemnego otwarcia się
na siebie i do dialogu, ale także do wspólnej,
głębszej refleksji, która pozwala
wprowadzić pewne elementy formacyjne”.

KONKURS
DLA DZIECI
Zapraszamy Dzieci
do udziału w naszych konkursach
na stronie mojaparafia24.pl!
W każdym konkursie
zbieracie punkty Redakcji „Mojej Parafii”.
Za jakiś czas, jak epidemia pozwoli
i nazbieracie bardzo wiele punktów
- otrzymacie nagrody.
Prosimy śledzić każdy numer Gazetki
i stronę mojaparafia24.pl,
by odebrać nagrodę.
Dzisiaj konkurs
o św. Wincentym Pallottim.

Redakcja
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NOWOROCZNE
PRAGNIENIA
Nowy Rok 2021
Fajerwerki
Ludzie
Składają sobie życzenia
Szczęścia zdrowia powodzenia
Puste słowa
A ja chciałabym w Nowym Roku
Szeroko otworzyć serce na Prawdę
Kochać Bliźniego bardziej
Niż własne ego
Chciałabym mieć
Pokorę Miriam z Nazaretu
Wiarę kobiety
[tej od lat cierpiącej na krwotok]
Wrażliwość Weroniki
Tej z Drogi krzyżowej Chrystusa
I niech będę wrażliwa na Słowo
Jak Maria z Betanii
Chrystusie
Otwórz oczy moje
Jak otworzyłeś ślepcowi z Jerycha
Abym przejrzała
Chcę zobaczyć świat
w kolorze Nieba
Jadwiga Kulik

ODCZYTAĆ BOŻY OBRAZ /2/

Od tygodnia wpatrujemy się
w obraz „Jezu, ufam Tobie”. Próbujemy odnaleźć w nim to, co Bóg
chce powiedzieć każdemu z nas.
Dziś złączmy swój wzrok ze spojrzeniem Miłosiernego...

baczające, mimo żalu, po grzechu
Piotra. Ono nie przekreśla, ale podkreśla godność, mówiąc bez słów:
„Jesteś dla mnie bardzo ważny”.
Nie odwraca się z pogardą, lecz
szuka perły choćby na dnie serca.
Święta Faustyna zapisała w Dzien- Czy taki jest mój wzrok?
niczku: „Dopomóż mi, Panie, aby
Wróćmy do wizerunku Miłosieroczy moje były miłosierne, bym nego. Jezus powiedział do Siostry
nigdy nie podejrzewała i nie sądziła Faustyny: „Spojrzenie Moje z tego
według zewnętrznych pozorów, ale obrazu jest takie jak spojrzenie
upatrywała to, co piękne w duszach z krzyża”. Niezwykłe... Przecież na
bliźnich i przychodziła im z pomocą” obrazie ukazany jest Zmartwych/Dzienniczek, nr 163/.
wstały. Ten, który pokonał już śmierć.
Mówi się, że oczy są lustrem duszy. A jednak wyraźnie mówi o spojrzeniu
Co można wyczytać w moim wzroku? z krzyża... Co to może oznaczać dla
Czy jest w nim dobro? Czy ktoś, kto nas? W jaki sposób powinniśmy
znajduje się w jego zasięgu, może naśladować Chrystusa? Jego spojpoczuć ciepło i nadzieję, odkryć rzenie nie zmienia się. Pokochał
zaproszenie do spotkania, wspólnej i tego nie porzucił. Nigdy. Warto
radości lub wspólnych łez? A może pamiętać, że miłość, którą kiedyś
odwrotnie? Lodowate i podejrzliwe ktoś dostrzegł w naszych oczach,
sople zachodzą na moje rzęsy... I nie powinna być tam obecna zawsze.
chcę nasycić zielenią oczu, nie po- Może dojrzalsza, może trudniej
zwalam ani sobie, ani innym na przeżywana, ale powinna być obecna
spojrzenie, które odnalazłoby choć zawsze. Ponoć oczy nie kłamią. Na
skrawek zaufania i otwartości. Ist- pewno nie kłamią oczy Jezusa. Jeśli
nieje tylko jedna droga, aby moje i ja zacznę na siebie i na drugiego
oczy stały się naprawdę miłosierne. człowieka patrzeć w sposób pełen
Muszę połączyć własny wzrok ze prawdy i mądrej miłości, będę pospojrzeniem Jezusa, muszę patrzeć trafiła widzieć dalej i dostrzegać
tak jak On. Więcej – muszę patrzeć więcej.
Jego oczami.
Panie, proszę, spraw, aby w moim
spojrzeniu
zawsze przeglądało się
Jak zatem patrzy Jezus? EwanNiebo.
Niech
inni, patrząc mi w oczy,
gelie w kilku miejscach wskazują na
to spojrzenie... Podnoszące z grze- odnajdą Ciebie, który jesteś ukrzychu cudzołożnicę. Pełne miłości żowaną i zmartwychwstałą Miłością.
wobec bogatego młodzieńca. Przems

CHLEB PRZEZ WIELKIE „CH”
Czasy mamy, jakie mamy. Epidemia, wirus, zakaz zgromadzeń i maseczki.
Wiem i nawet rozumiem strach ludzi starszych i tych młodszych. Mam wokół wiele osób, znajomych i przyjaciół, którzy
się lękają. Ale mam też takich, którzy starają się pomimo
epidemii żyć „normalnie”. Szanuję każdego z nich i nie przekonuję do innych zachowań czy zmieniania poglądów. Wszystko
w wolności, którą dał nam Bóg.
Tylko tak głośno myślę: BĄDŹMY UCZCIWI WOBEC BOGA
I WOBEC SIEBIE!
Bo jeśli ktoś się boi i nie przychodzi do kościoła, to czemu
chodzi na zakupy do wielkopowierzchniowego marketu?
Tam jest bezpieczny? A w kościele, w Domu Bożym, nie?

„KOLĘDOWE”
MSZE ŚWIĘTE
W INTENCJI:
O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA RODZIN NASZEJ PARAFII
W 2021 ROKU
środa, 27 stycznia, godz. 1700
czwartek, 28 stycznia, godz. 1900
sobota, 30 stycznia, godz. 1000

dokończenie na 4 stronie
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KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
24 stycznia 2021r. - NIEDZIELA
Imieniny: Tymoteusza, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 3, 1-5. 10
PSALM 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
2. czytanie: 1 Kor 7, 29-31
EWANGELIA: Mk 1, 14-20
25 stycznia 2021r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Pawła, Miłosza
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 3-16
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: Mk 16, 15-18
26 stycznia 2021r. – WTOREK
Imieniny: Pauliny, Wandy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 1-10
PSALM 40, 2ab i 4ab. 7-8a. 10. 11
EWANGELIA: Mk 3, 31-35
27 stycznia 2021r. - ŚRODA
Imieniny: Angeliki, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 11-18
PSALM 110, 1b-2. 3-4
EWANGELIA: Mk 4, 1-20
28 stycznia 2021r. – CZWARTEK
Imieniny: Radomira, Karola
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 19-25
PSALM 24, 1b-2. 3-4b. 5-6
EWANGELIA: Mk 4, 21-25
29 stycznia 2021r. – PIĄTEK
Imieniny: Zdzisława, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 10, 32-39
PSALM 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40
EWANGELIA: Mk 4, 26-34
30 stycznia 2021r. – SOBOTA
Imieniny: Martyny, Macieja
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Hbr 11, 1-2. 8-19
PSALM Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75
EWANGELIA: Mk 4, 35-41

CHLEB PRZEZ WIELKIE „CH”
Jedna pani powiedziała, że nie
chodzi do kościoła od marca, od
początku epidemii. Uczestniczy we
Mszy świętej przez internet czy telewizję. I ja to rozumiem. Ma prawo.
Boi się o swoje zdrowie i życie. Dobrze. Tylko nie rozumiem, jak widzę
ją w markecie, gdzie jest bardzo
wielu ludzi i kolejki do kasy. Czy tam
jest mniejsze zagrożenie niż na
niedzielnej Eucharystii?
Odpowiedź, jaką usłyszałam,
zwaliła mnie z nóg: „No przecież
muszę robić zakupy, musimy coś
jeść, żeby żyć”.

dokończenie
z 3 strony

Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie” (J 6, 53).
To właśnie na Eucharystii otrzymujemy Chleba Życia. Wierzysz w to?
Oczywiście, że zakupy i jedzenie
są nam potrzebne. Pamiętajmy, że
mamy też osiedlowe sklepy. Zapewne
bezpieczniejsze niż te, gdzie jest
tak wielu ludzi.
Ale tak naprawdę ten wirus może
być wszędzie. W sklepie małym i dużym. W pracy i na ławce w parku.
Na klatce schodowej bloku, w którym
mieszkasz.

Uderzył mnie ten zwrot: „żeby żyć”.

„Kto spożywa ten chleb,
będzie
żył na wieki” (J 6, 58).
„Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli
Jaka jest/będzie Twoja uczciwa
nie będziecie spożywali Ciała Syna postawa?
Człowieczego i nie będziecie pili
Ela

CENNA RADA ŚW. OJCA PIO
„Trzymaj się mocno i trwaj w zjednoczeniu z Bogiem,
oddając Mu wszystkie twe uczucia, kłopoty, całego siebie,
oczekując cierpliwie na powrót pięknego słońca”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy w naszej Wspólnocie parafialnej
ks. Marka Pasiuka SAC, pallotyna z Sekretariatu Misyjnego
z Ząbek k. Warszawy, wieloletniego misjonarza. Po Mszach świętych
można złożyć do puszek ofiarę dla misjonarzy – pallotynów
posługujących na całym świecie.
2. Dziś, w Uroczystość św. Wincentego Pallottiego, uwielbiamy Boga
za wszystkich ludzi świeckich angażujących się w Zjednoczenie
Apostolstwa Katolickiego oraz za siostry pallotynki i księży i braci
pallotynów.
3. Dziś na godz. 1720 zapraszamy na Nabożeństwo o jedność chrześcijan.
Jutro kończy się Tydzień Modlitwy w tej intencji.

4. W środę, 27 stycznia, o godz. 1100, w katedrze radomskiej odbędzie się Ingres Księdza Biskupa Marka Solarczyka
– nowego Ordynariusza diecezji radomskiej. Z racji epidemii, w uroczystości może wziąć udział tylko
Ksiądz Dziekan i jedna osoba świecka z każdego dekanatu.
5. Z racji epidemii, nie ma odwiedzin duszpasterskich w domach naszych Parafian. Zapraszamy wszystkich
na dodatkowe Msze święte w intencji: o Boże błogosławieństwo na 2021 rok dla naszych rodzin. Msze święte
będą sprawowane jeszcze tylko w tym tygodniu: w środę o godz. 1700, w czwartek o godz. 1900
oraz w sobotę o godz. 1000.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane w kopertach jako tegoroczną „kolędę”.
7. W przyszłą niedzielę, 31 stycznia, będzie prowadzona zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom Chorwacji,
którzy w grudniu ucierpieli w trzęsieniu ziemi.
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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