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Uroczystość Chrztu Pańskiego • Rok B Kalendarz liturgiczny
12 stycznia 2003 – Niedziela

Ewangelia: Mt 1, 6b–11
chwili, gdy wychodził
z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak
gołębicę zstępującego
na siebie. A z nieba odezwał się
głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”.

Imieniny obchodzą: Arkadiusz, Antoni
Liturgia Słowa:
Iz 42, 1 – 4, 6 – 7
Psalm 29
Dz 10, 34 – 38
Mt 1, 6b – 11

13 stycznia 2003 – Poniedziałek
Imieniny obchodzą: Weronika,
Hbr 1, 1 – 6
Psalm 97
Mk 1, 14 – 20

14 stycznia 2003 – Wtorek

Duch Boga Żywego!

Imieniny obchodzą: Feliks, Piotr
Liturgia Słowa:
Hbr 2, 5 – 12
Psalm 8
Mk 1, 21 – 28

Kiedy przyjmujemy chrzest święty, zawsze obecny jest Duch Święty. Zazwyczaj
nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale On wypełnia naszą duszę i pozwala czerpać ze
źródła Bożej Łaski. Podczas chrztu Jezusa, Ten Duch przyjął postać gołębicy, aby
15 stycznia 2003 – Środa
wszyscy mogli zobaczyć i uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem.
Imieniny
obchodzą:
Aleksander, Paweł
Drogi Przyjacielu! Chociaż nie widzimy tego Ducha Świętego, Który jest
Hbr 2, 14 – 18
w nas, to trzeba nam wierzyć w Jego wszechmoc i potęgę. Nie martw się, nie lękaj
Psalm 105
się – Duch jest z tobą, aby cię prowadzić i wspierać. Nigdy o tym nie zapominaj!
Mk
1, 29 – 39
Niech Bóg, Który jest naszym Ojcem, również w tobie ma upodobanie.
Ks. Sylwester
16 stycznia 2003 – Czwartek

Jeżeli pragniesz głębokiej relacji ze Zmartwychwstałym Jezusem, jeżeli stawiasz sobie
pytania, na które może dać odpowiedź tylko Bóg, jeżeli szukasz swojego miejsca w
Kościele
WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO „GALILEA”

zaprasza Cię na KURS „FILIP”
który odbędzie się w dniach 31.I – 2.II.2003
w Domu Rekolekcyjnym xx. Pallotynów we Wrzosowie k/Radomia. Rekolekcje poprowadzi SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI św. MARKA W STRYSZAWIE
Zapisy przyjmuje Katarzyna Jabłońska w Radomiu, pod numerem telefonu 351 16 85

Dzień Modlitwy w intencji ojca Św
Imieniny obchodzą: Włodzimierz,
Marcel
Liturgia Słowa:
Hbr 3, 7 – 14
Psalm 95
Mk 1, 40 – 45

17 stycznia 2003 – Piątek
Imieniny obchodzą: Antoni, Jan
Liturgia Słowa:
Hbr 4, 1− 5. 11
Psalm 78
Mk 2, 1 – 12

18 stycznia 2003 – Sobota
Imieniny obchodzą: Małgorzata, Piotr
Liturgia Słowa:
Hbr 4, 12 – 16
Psalm 19
Mk 2, 13 – 17
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Bracie I Siostro, chcę Ci dzisiaj opowiedzieć na nowo o czymś, co od dawna
zapewne wiesz i możliwe, że słowa te
stały się dla Ciebie tak pospolite, że
przestałeś się nad nimi zatrzymywać.
Mam na myśli słowa św. Jana, które
najlepiej i najpiękniej mówią o naturze
Boga: „Bóg jest miłością”1J.4,16. Cokolwiek chcielibyśmy powiedzieć o Bogu
to najważniejsze dla nas jest to, że Bóg
jest Miłością – Bóg kocha. Ale On także
pragnie być kochany. Św. Franciszek
mówił, że „Miłość nie jest kochana”.
Chciałabym zapytać dziś Ciebie, czy Ty
kochasz Boga? Może powiesz, że nie potrafisz kochać? Może Twoje serce zostało
zranione, zawiodłeś się na miłości, albo
wychowałeś się w rodzinie, w której nikt
nie okazywał czułości, nie czułeś się kochany. Przez to może jest w Tobie pewne
puste miejsce, pewien głód, taka oschłość
serca... Albo powiesz „ja wierzę, chodzę
do kościoła, modlę się, żyję uczciwie...”
to jest dobre i ważne ale może jest tak,
że w Twojej relacji do Boga uczestniczy
tylko głowa – umysł i wola dobrego życia
ale czy uczestniczy także uczucie – taka
głęboka osobista relacja między Tobą a
Bogiem? Jeżeli tak, to zapewne jesteś

człowiekiem szczęśliwym. Wiem jednak,
że nie wszyscy tego doświadczają.
„... On sam pierwszy nas umiłował”
1J. 4,19 − co to znaczy dla Ciebie? Chcę
Ci powiedzieć, że zanim uwierzyłeś w
Niego, zanim po raz pierwszy o Nim
usłyszałeś, zanim przyszedłeś na świat
– On już Ciebie kochał. „Ukochałem
Cię odwieczną miłością – mówi Bóg”
Jr.31,3 – miłością, która nie ma początku
i nie ma końca. I nawet jeżeli urodziłeś
się jako dziecko niechciane, swoim pojawieniem się zaskoczyłeś rodziców, to
bądź pewien, że On już wtedy Ciebie
kochał – dla Niego nie byłeś zaskoczeniem i zakłopotaniem. Może teraz nie
dowierzasz w to, myślisz „Bóg o mnie
zapomniał. Bardziej troszczy się o innych,
im powodzi się lepiej...” To takie bardzo
ludzkie myślenie, ale Bóg naprawdę jest
obecny w Twoim życiu. Popatrz co mówi
dziś do Ciebie: „Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która
kocha syna swego łona? A nawet gdyby
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie” Iz. 49,15. Jeżeli myślisz, że byłeś za
mało kochany, czułeś, że rodzice bardziej
kochają Twojego brata lub siostrę, to Bóg
mówi dziś do ciebie: „Ja nie zapomnę o

Tobie, kocham Cię całą miłością – tak
jakbyś był moim jedynym dzieckiem”.
Bóg ma dla Ciebie całą swoją miłość. On
jej nie wydziela, nie stawia warunków.
Jego miłość jest stała i niezmienna: „Bo
góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać
ale miłość moja nigdy nie odstąpi od
ciebie” Iz. 54,10. Wszystko na świecie
ulega zmianom, nasza ludzka miłość
jest zmienna, ale Bóg jest niezmienny.
W Jego sercu nigdy nie ma „kryzysu”
miłości.
Często słyszymy, że Bóg jest naszym
Ojcem. To sformułowanie w jakiś sposób
nam „spowszedniało”. nie zdajemy sobie
na co dzień sprawy jak wielka to rzecz.
Spróbujmy teraz spojrzeć na te słowa w
sposób nowy:
Kilka lat temu, w Turcji, podczas
silnego trzęsienia ziemi zawaliła się
szkoła, w której były dzieci. Wśród nich
był mały synek jednego z ratowników.
Strażacy pracowali długo, odsypując
gruz, ale nie odnaleźli żadnego z dzieci.
Po kilku dniach zdecydowano o przerwaniu poszukiwań. „Pracujmy dalej!
Tam przecież jest mój syn!” – prosił
ojciec, ale wszyscy odeszli. Został sam
i pracował jeszcze całą dobę. O świcie
usłyszał głosy, pobiegł więc po pomoc i
wkrótce okazało się, że dzieci przeżyły,
bo znajdowały się pod ścianą nośną a
strop nad nimi nie rozsypał się, tylko za-

Ciężko jest...

mieć uczuć. I wiecie co? W ludziach nie
ma już dziś dobra, wszyscy zapomnieli,
że w pogoni przez życie za tzw. szczęściem, nie można krzywdzić innych!” Tu
Kasia zaczęła płakać... Nie wiedzieliśmy,
co zrobić, co powiedzieć, a może lepiej
nic nie mówić.
Rzeczywiście w tym, co powiedziała nam tak przecież młoda osoba,
było sporo prawdy. Ciężko jest wierzyć
w siebie, jeśli ludzie wokół biorą Cię za
maszynę do zarabiania pieniędzy albo
wykorzystują jak tylko się da. Ciężko
jest też wierzyć w ludzi – jak to ktoś
ładnie powiedział – w to, że w ludziach
są ludzie. To prawda! Czy mamy dziś
pewność, że znajdą się ludzie na tyle
odważni, by stanąć w naszej obronie,
jeśli w biały dzień ktoś będzie chciał
nas pobić? A jeśli widzimy osobę leżącą na śniegu, czy nie stwierdzamy bez
sprawdzenia, że to „na pewno pijany”?

A gdybyśmy stracili nagle przytomność
i jedyny przechodzień obok odwróciłby
głowę z niesmakiem i powiedział: ”na
pewno pijany”? A potem dziwimy się,
gdy w Wiadomościach podaje się rosnącą
ilość tzw. ofiar mrozu. Zdarza się też, że
nasze największe marzenia nie spełniły
się tylko dlatego, że ktoś inny zapłacił za
spełnienie swoich, a dla nas tej „możliwości spełnienia nie starczyło”, bo chcemy
być uczciwi...
Smutnr jest to, co przesłania radość
życia 18−to letniej dziewczynie, która
właśnie teraz powinna się życiem cieszyć
najbardziej. Ale nie tylko Kasia patrzy w
ten sposób na świat. Dziś bowiem coraz
więcej osób traci poczucie sensu życia.
Myślę jednak, że to nie dlatego, że nasze
życie faktycznie traci sens...
Właściwie nie czuję się na siłach
wyjaśnić to zjawisko, ale pozwolę sobie
na komentarz: Dobro nie krzyczy, dobro

Rozmawiałam ostatnio ze znajomymi
o naszym podejściu do życia, stosunku
do siebie samych i do innych ludzi. Było
całkiem wesoło, bo dobrze się znaliśmy i
większość z nas jest optymistami. Ale w
pewnym momencie usłyszeliśmy: „ Ja już
nie wierzę ani w siebie, ani w ludzi!” Całe
”towarzystwo”− dotąd głośne i roześmiane
– nagle umilkło. Po chwili ktoś zapytał:
„Dlaczego?” I znowu chwila ciszy...
smutne spojrzenie młodej dziewczyny,
które do dziś tkwi w mojej pamięci... i w
końcu odpowiedź: „Ile razy próbowałam
uwierzyć w ludzi, w lepszy świat, tyle
razy ci właśnie ludzie udowadniali mi,
że nie warto. Na własnej skórze przekonałam się, że nikomu nie można ufać i
wszystko można kupić! I nie wolno mówić
o tym, co się czuje! Najlepiej wcale nie
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walił po przeciwnej stronie, tworząc coś
w rodzaju trójkątnego namiotu. Gdy wydobyto dzieci, uściskom nie było końca.
W pewnym momencie synek ratownika
odwrócił się do swoich rówieśników i
zawołał: „A nie mówiłem, że mój tato
mnie znajdzie?!”
Ten chłopiec był pewien miłości ojca.
O ileż bardziej możesz być pewien, że
Twój Bóg i Ojciec nigdy nie przestanie
Cię szukać. Cokolwiek dzisiaj przeżywasz,
cokolwiek myślisz o sobie i o Nim, jakimkolwiek jesteś człowiekiem – Bóg ciebie
kocha! – teraz!
Czy udało mi się przekonać Ciebie?
Jeżeli nie, to chcę Cię prosić, abyś pozwolił, aby On sam Cię przekonał, aby
dał ci doświadczyć swojej miłości.
Potrzeba tylko Twojej zgody. Stań przed
Nim w prostocie jak dziecko a będziesz
zdumiony tym, co się stanie.[a.d.]
Galilejka

jest ciche, a ciężko jest zobaczyć coś, co
chowa się przed wzrokiem zawistnych,
nieczułych ludzi. W mediach za rzadko
mówi się o tym, co jest dobre, gdyż wydaje się nam, że tak powinno być, że dobro
jest takie „normalne”. Ale czy w dzisiejszych czasach dobro jest powszechnie
przyjętą „normą”? I nic dziwnego, że
oglądając np. Wiadomości, dochodzimy
do wniosku, że życie jest jak kryminał
albo jeden wielki horror.
Jestem przekonana, że Kasia miałaby
inne spojrzenie na siebie i ludzi, gdyby w
telewizji częściej pokazywano pozytywne
zachowania, jakieś dobre wzory do naśladowania, a nie tylko morderstwa, wojny
i kataklizmy.
Joanna Ciosek

Kolęda Bliżej człowieka
Wyraz kolęda pochodzi od
łacińskiego słowa „calendae”,
oznaczającego pierwszy dzień
miesiąca. Kolęda
w Polsce oznacza przede
wszystkim pieśń religijną,
związaną tematycznie z narodzinami Chrystusa. Najstarsza polska kolęda „Zdrów
bądź królu anielski” pochodzi
z 1424 roku, choć sam termin
kolęda utrwalił się dopiero w
XVII wieku.
W okresie tym powstawało wiele pastorałek i kolęd.
Inne śpiewali zakonnicy, inne
artyści, mieli też swoje kolędy
kupcy i pozostałe stany. Niektóre kolędy autorskie znane
są do dziś: „Przybieżeli do
Betlejem pasterze” i „Przy onej
górze” J. Żabczyca, „Bóg się
rodzi” F. Karpińskiego, „Mizerna cicha” T. Lenartowicza.
Jednak kolędy powstawały też
dzięki twórcom anonimowym.
Tłumaczono je z łaciny czy z
języków krajów sąsiedzkich.
Kolędy są zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza w Polsce,
gdzie ilość znanych
i opisanych kolęd osiąga liczbę ponad pół tysiąca.
5 stycznia br. o godz. 19.00
w naszym kościele
p.w. Matki Bożej Królowej
Apostołów odbył się Wieczór
Kolęd i Pastorałek. Młodzież
oraz dzieci zaśpiewały znane, dawne, a zarazem bardzo
piękne kolędy w nowoczesnej
aranżacji.
Mogliśmy usłyszeć 15 kolęd
znanych i mniej znanych.
My jako wykonawcy cieszyliśmy się z tego, że mogliśmy śpiewać na chwałę
Nowonarodzonego Jezusa,
śpiewać dla Was i z Wami
oraz na rzecz Dzieci z Domu
Dziecka przy ul. Kolberga w
Radomiu. Bardzo dziękuję za
przybycie do naszej świątyni
i za ofiary pieniężne, które
trafią bezpośrednio do tegoż
Domu Dziecka, a zebraliśmy
ok.600zł.
Kuba Czubak

„Życie podobne jest do drogi pełnej zakrętów.
Widzimy tylko odcinek do kolejnego zakrętu. Ale
wiemy ,że Bóg ogarnia wzrokiem całą drogę .”
Anton Kner
Naszą ziemską wędrówkę przez życie odbywamy ze zróżnicowanymi „bagażami” doświadczeń.
Każdy z nas idzie też w innym tempie.
Na drodze tej zdarzają się nam liczne życiowe: potknięcia, błędy czy też upadki. Czasem
zatrzymujemy się na tej „drodze” żeby odpocząć,
nabrać sił.
Gorzej, jeśli powodem postoju w naszej
wędrówce jest zniechęcenie i rezygnacja. Przeczytałam kiedyś taką mądrą myśl, że największą
porażką człowieka jest rezygnacja ,nie błędy, które
popełniamy lecz właśnie rezygnacja−całkowite
zaprzestanie ponawiania prób zrobienia czegoś
dobrze. Niektórzy z nas, szybko zniechęcają się,
gdy nie potrafią zrobić czegoś nowego od razu dobrze. Denerwują nas nasze własne błędy, brakuje
nam cierpliwości, czujemy się mniej wartościowymi ludźmi dlatego, że czegoś nie potrafimy...
i rezygnujemy. Nie chodzi mi bynajmniej o to,
aby wzbudzić w was tzw. upór maniaka, który
na siłę chce zrobić coś do czego „nie ma serca”
i talentu.
Chodzi o to, żeby każdy z nas dał sobie szansę
odkrycia tego, do czego ma talent i serce. Myślę,
że każdy z nas potrafi dostrzec granicę, gdzie
kończy się cierpliwość a zaczyna bezmyślny
upór, nic dobrego nie wnoszący w nasze życie.
Czasami, stajemy w życiu przed sprawą, sytuacją,
w której nic już nie da się zrobić, nie mamy na
nią wpływu – pozostaje nam tylko pogodzić się
z zaistniałą sytuacją. Niekochane i odrzucone
dziecko nie może zmusić swoich rodziców do
miłości. Taka sytuacja jest często dla dziecka
niezrozumiała i raniąca ale nie może jej zmienić,
nie ma na nią wpływu. Jest zasadnicza i znacząca
różnica między tym, czego rzeczywiście nie potrafimy i nie możemy zrobić, a tym co moglibyśmy
zdziałać, gdybyśmy tylko zdobyli się na większy
wysiłek i cierpliwość. Wiele ufności ale jednocześnie i pokory zawierają w sobie słowa znanej
modlitwy: ,, Panie, daj mi siłę, abym zmienił to,
co zmienić mogę ; daj mi cierpliwość, abym znosił to, czego zmienić nie mogę i daj mi mądrość,
abym umiał odróżnić jedno od drugiego”.
W nowym roku każdemu z nas będzie potrzebna
cierpliwość, mądrość i wewnętrzna siła do sprostania nowym wyzwaniom, zadaniom, stawianym
przez życie, do właściwego wykorzystania naszego
potencjału− naszych możliwości.
Nasz zespół redakcyjny życzy Wam, Drodzy
Czytelnicy aby tych cnót nie zabrakło Wam w
drodze do CELU naszej ziemskiej wędrówki, w
drodze do BOGA.
opr. Iza Wojcieszek
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INFORMACJE
1. Dziś o godz. 17.00 – Nabożeństwo kolędowe.
2. Jutro, 13 stycznia, o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, starszych i
cierpiących. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym
Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi od godz. 8.30.
3. Od 18 do 25 stycznia – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszym kościele
spotykamy się w tych dniach na wspólnej ekumenicznej modlitwie o godz. 18.00.
4. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na dalsze prace porządkowe i budowlane.
5. Caritas Pallotyńska organizuje spotkanie choinkowe dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych w wieku od 2 do 12 lat w dniu 25 stycznia (sobota) o godz. 11.00 w sali na
nowej plebanii. Gdyby ktoś z parafian chciał złożyć DAR SERCA w postaci słodyczy
lub innych darów rzeczowych, może to uczynić, składając je w koszu stojącym przy
żłóbku, od 19 stycznia do 24 stycznia br.
Porządek wizyty duszpasterskiej:
Od godz. 14.30
13.01.2003r. – poniedziałek; ul. Sandomierska 16
14.01.2003r. – wtorek; ul. Sandomierska 9, 15, 17, 24 i 28
15.01.2003r. – środa; ul. Sandomierska 22, 26 i 30
16.01.2003r. – czwartek; ul. Świętokrzyska 25, 11, 13 i 15
				
oraz domki jednorodzinne
17.01.2003r. – piątek; ul. Świętokrzyska 17,21 i ul. Cisowa 1, 3
Od godz. 9.00
18.01.2003r. – sobota; ul. Cisowa 5 i 7
Jeżeli ktoś został pominięty w czasie wizyty duszpasterskiej lub był nieobecny, a chciałby
przyjąć Księdza, niech zgłosi się do kancelarii lub zakrystii do piątku włącznie. Tych
wszystkich chętnych odwiedzimy w sobotę, 18 stycznia, w godzinach od 9.00 do 13.00.

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Karina Magdalena Nowak
Związek Małżeński zostali:
Magdalena Faryna i Roman Kostyka
Odeszli do Pana:
Zygmunt Dziuba – lat 65,
Wojciech Małecki – lat 56,
Helena Trybulska – lat 65.

ŻYCZENIA
W 50. rocznicę urodzin Honoraty,
w 23. rocznicę urodzin Joanny,
w 18. rocznicę urodzin Dawida
błogosławieństwa od Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, opieki Matki
Bożej i radości na każdy dzień życia
życzy
Redakcja

Matka Boża
Miejsce narodzin Pana
Jezusa
Dzień przed
Strojona na święta
Do łamania się z innymi
Chochlik drukarski wkradł się do naszej gazetki i zaszyfrował dokończenie krzyżówkowego hasła. Aby je odnaleźć skorzystaj z poniższej tabelki.
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