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UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTIEGO

Ewangelia: J 1, 29 – 34

T

en, który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie: Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstępującego
i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym.

„ Szukaj Boga, a znajdziesz Go.
Szukaj Go we wszystkim,
a znajdziesz Go wszędzie.
Szukaj Go w każdym czasie,
a znajdziesz Go zawsze.”
„ Powinniśmy Boga wdychać
i wydychać, zawsze w pokoju
i ze wzrokiem utkwionym
w Bogu, który jest obecny
wszędzie.”

Kalendarz liturgiczny
20 stycznia 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Lucjana
LITURGIA SŁOWA

Iz49, 3. 5 – 6
Psalm 40
1 Kor 1, 1 – 3
EWANGELIA: J 1, 29 – 34

21 stycznia 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Dzień Babci
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Józefa,
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 15, 16 – 23
Psalm 50
EWANGELIA: Mk 2, 18 – 22

22 stycznia 2008r. – WTOREK
Uroczystość Św. Wincentego Pallottiego
Dzień Dziadka
Imieniny: Wincentego, Anastazego, Laury
LITURGIA SŁOWA:

1 Sm 16, 1 – 13
Psalm 89
EWANGELIA: Mk 2, 23 – 28

23 stycznia 2008r. – ŚRODA

Imieniny: Rajmunda, Ildefonsa, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 17, 32 – 33. 37. 40 – 51
Psalm 144
EWANGELIA: Mk 3, 1 – 6

24 stycznia 2008r. – CZWARTEK

Wi n c e n t y Pa l l o t t i

„ Dał nam przeto światło
osobliwe dlatego, że pragnie
byśmy dążyli do widzenia
i oglądania na wieki
niedostępnego światła,
jakim jest Bóg.”

Wszystkim Księżom i Braciom Pallotynom
w Dniu Ich Święta życzymy,
by każdego dnia na nowo spełniali charyzmat
i posłannictwo Św. Wincentego Pallottiego,
by ich serca przepełniała miłość i łaska Boża
oraz by swą siłę czerpali nieustannie ze źródła,
którym jest Eucharystia.

Imieniny: Franciszka, Felicji, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
1 Sm 18, 6 – 9; 19, 1 – 7
Psalm 56
EWANGELIA: Mk 3, 7 – 12

25 stycznia 2008r. – PIĄTEK

Imieniny: Pawła, Miłosza, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 3 – 16 v Dz 9, 1 – 22
Psalm 117
EWANGELIA: Mk 16, 15 – 18

26 stycznia 2008r. – SOBOTA

Imieniny: Tytusa, Tymoteusza, Pauli
LTURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1 – 8 v Tt 1, 1 – 5
Psalm 96
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 9

Zapraszamy na stronę
www. mojaparaﬁa. za. pl
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Zadziwiał… Zastanawiał…
Z pozoru zwykły człowiek, żyjący w latach 1795 – 1850. Pełen spokoju, Bożego ducha, wewnętrznej radości. Był pełnym
gorliwości i Bożej miłości kapłanem. Stał się inspiratorem wielu dzieł, które założone w Rzymie, do dzisiaj trwają a praktycznie
tam, gdzie pracują Pallotyni. Całe jego życie opierało się na ożywianiu wiary, rozpalaniu miłości i zwalczaniu zła.
W 1835 r. podczas sprawowania Mszy Świętej Bóg wzywa Go, aby założył Stowarzyszenie księży i braci.
Kto to? Wincenty Pallotti – Założyciel Stowarzyszenia i Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Stowarzyszenie tworzą Księża
i Bracia Palotyni, których priorytetem jest praca na rzecz Zjednoczenia – wszystkich ludzi świeckich, którzy pragną do tego
dzieła należeć.
Był nazywany „Apostołem Rzymu”. Już za jego życia ludzie uznawali go świętym… Nie ma chyba żadnej pracy
duszpasterskiej jakiej Pallotti by nie podjął… Był duszpasterzem i nauczycielem, rektorem kościoła i profesorem, spowiednikiem
i troskliwym ojcem ubogich, kaznodzieją i opiekunem chorych, więźniów, żołnierzy, i przede wszystkim był CZŁOWIEKIEM!
Zostawił po sobie wiele książek i artykułów, tysiące listów. Był niezmordowanym promotorem i organizatorem różnorakiej
pomocy dla misji zagranicznych, kapłanem spieszącym z pomocą ubogiej ludności wiejskiej, organizatorem wieczornych
szkół dla młodzieży, kierownikiem bractw i przewodniczącym stowarzyszeń, inicjatorem spółki kredytowej i katechetą ulicznym,
animatorem współpracy księży z ludźmi świeckimi. Bardzo pragnął, by księża diecezjalni i zakonnicy łączyli swoje wysiłki
i wspólnie walczyli o dobro dla bliźniego, tego najbardziej potrzebującego… Umiał odczytywać i wyjaśniać znaki czasu.
Bardzo często gościł u Papieży i był ich spowiednikiem. Często papieże radzili się Wincentego w różnych trudnych sprawach
Kościoła…
Pallotti początek wszystkiego widział w Bogu, Miłości nieskończonej. Aż nasuwa się jego modlitwa:
Nie rozum, lecz Bóg,
Nie wola, lecz Bóg,
Nie serce, lecz Bóg,
Nie wzrok, lecz Bóg,
Nie słuch, lecz Bóg,
Nie oddech, lecz Bóg,
Nie odzienie, lecz Bóg,
Nie bogactwa, lecz Bóg,
Nie zaszczyty, lecz Bóg,
Nie wyróżnienia świata, lecz Bóg,
Nie dostojeństwa, lecz Bóg,
Nie awanse, lecz Bóg,
Bóg zawsze i we wszystkim.
Każdemu z nas daleko do tak głębokiego życia modlitewnego jakie posiadał Pallotti. Cały jego dzień był wypełniony
modlitwą. Prosił by, był wszystkim dla wszystkich. Chciałbym się stać pokarmem, aby nasycić głodnych; odzieniem, aby
ogrzać zziębniętych; napojem, aby orzeźwić spragnionych; lekarstwem, aby wzmocnić chorych; posłaniem, aby dać
wytchnienie wyczerpanym.
22 stycznia 1850 roku ksiądz Wincenty Pallotti na łożu śmierci prosi cicho swoich najbliższych współpracowników:
Pozwólcie mi odejść. Jeszcze przed samą śmiercią powiedział z mocą do swoich przyjaciół: tej wspólnocie Bóg pobłogosławi
i rozwinie się ona. Mówię to nie dlatego, że taką mam ufność, ale pewność.
I miał św. Wincenty rację, ponieważ Pallotyni polscy prowadzą szeroką działalność Apostolską zarówno Palotyni w Polsce
jak i za jej granicami. Nasi księża i bracia Prowincji Chrystusa Króla żyją w 29 domach Stowarzyszenia w Polsce i angażują się
w różne prace apostolskie paraﬁalne i poza paraﬁalne. W paraﬁach, obok zwykłej pracy duszpasterskiej, kładzie się akcent
na wiernych i ich poczucie odpowiedzialności za życie paraﬁi, pomagając im w zaangażowaniu i tworzeniu małych grup
i wspólnot. Jako Pallotyni prowadzimy wiele domów rekolekcyjnych. Od początku działalności w Polsce głosimy Ewangelię
za pomocą słowa drukowanego i tak jest aż do dnia dzisiejszego. Nasi księża służą Kościołowi w Polsce także na polu naukowym
pracując jako profesorowie i wykładowcy na uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Instytucie Studiów nad Rodziną, Instytucie Teologii Apostolstwa. Przy naszym Zarządzie Prowincjalnym
w Warszawie działa także Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.
Troską obejmujemy także dzieci i młodzież prowadząc szkoły katolickie. Prowadzimy duszpasterstwa: akademickie, małżeństw
niesakramentalnych. Nasi księża i bracia pracują jako kapelani wśród osób chorych, niepełnosprawnych, więźniów, w wojsku,
jako kapelani sióstr zakonnych.
Jak widać, misja jaką nam zlecił nasz Założyciel trwa nadal w Kościele i w dniu Jego narodzin dla Nieba, życzmy sobie nawzajem
większego zaangażowania się w życie Kościoła i dostrzegania ludzi tych najbardziej potrzebujących, tych z marginesu…
Święty Wincenty, wstawiaj się na nami!

opr. kl. Jakub Czubak SAC
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Dzieła miłosierdzia myśl Pallo�iego a nasza paraﬁa
Św. Wincenty Pallotti szeroko pojmował rzeczywistość Kościoła. Główny
cel, jaki stawiał sobie oraz tworzonym Zjednoczeniu i Stowarzyszeniu
Apostolstwa Katolickiego to pomnażanie, obrona i rozkrzewianie pobożności
oraz katolickiej wiary. Nieodłącznym środkiem do realizacji tego celu, według
Pallottiego, powinny być dzieła miłosierdzia. Święty wskazuje nam także
przykładem swojego życia, że każdemu ubogiemu i potrzebującemu należy
się szacunek, godność, ponieważ w każdym człowieku jest obecny Jezus
Chrystus. Św. Wincenty planował stworzenie w ZAK-u specjalnej prokury
pod opieką św. Macieja Apostoła, która miała starać się o bardziej aktywne
wykonywanie dzieł miłości i miłosierdzia, obejmujących różne potrzeby,
także zewnętrzne, ludzi każdego wieku, płci, stanu, znajdujących się
w potrzebie, a specjalnie sierot, wdów, zagrożonych upadkiem chłopców
i dziewcząt oraz rodzin wstydzących się prosić o pomoc. Pallotti, oprócz
wskazania komu pomagać, dawał inne praktyczne wskazówki: U kupców
można postarać się, aby w celach charytatywnych pospieszyli z pomocą w postaci ubrania lub bielizny czy też
innych rzeczy, jakie posiadają, a które są potrzebne ludziom, zwłaszcza by okryć nagość biednych rodzin, co się
wstydzą zwrócić o pomoc do innych. U sklepikarzy można dostać bezinteresownie chleb oraz inne artykuły
spożywcze, pożyteczne dla ubogich. Sklepikarze chętnie, pożytkiem swej duszy, odstąpią te rzeczy ubogim,
gdyż artykuły te, pozostawione na dłużej, łatwo ulegają zepsuciu. Dla tych, którzy mogą jeszcze pracować, należy
się postarać o pracę, jaką mogą wykonywać, aby dzięki temu nie nadużywali dobroczynnej zapomogi ze szkodą
dla tych, co znajdują się w prawdziwej potrzebie i nie mogą już zapracować na własne utrzymanie. Apostoł
Rzymu wskazywał, że należy rozpoznawać znaki czasu i ciągle na nowo odkrywać potrzeby Kościoła.
Niewątpliwie myśl Pallottiego o dziełach miłosierdzia pojawiła się w naszej paraﬁi wraz z przybyciem pallotynów
we wrześniu 1939 roku. Zarówno w okresie II wojny światowej jak i za czasów komunizmu bracia i księża
podejmowali różne dzieła miłosierdzia. Po roku 1989 i demokratycznych przemianach w Polsce, w Radomiu
ks. Eugeniusz Klimiński, pełniący funkcję rektora wspólnoty i proboszcza paraﬁi, wraz z grupą osób świeckich
zakłada Stowarzyszenie Inicjatywa Samopomocy Paraﬁalnej, którego zadaniem jest pomoc ludziom, którzy
zostali bez pracy. W 1994 r. organizacja ta zmienia swój statut i obiera sobie jako główny cel pomoc dzieciom
z rodzin ubogich i patologicznych poprzez udzielanie korepetycji z różnych przedmiotów szkolnych,
organizowanie kolonii, półkolonii, mikołajek, wigilii, zabaw choinkowych, dnia dziecka, rozdawanie paczek
świątecznych i inne form wsparcia. Od roku 1994 w naszej paraﬁi istnieje także grupa AA, która prowadzi
dyżury telefoniczne dla ludzi z problemem alkoholowym oraz wydaje swój biuletyn. W 1997 r. rozpoczęła
działalność w naszej paraﬁi - jedyna wtedy w Radomiu - kuchnia dla ubogich pod szyldem Fundacji św. Brata
Alberta z siedzibą w Kielcach. Kuchnia działa już dwunasty rok. W tym czasie wydano około miliona dwustu
tysięcy litrów zupy, a z posiłków skorzystało około miliona sześciuset tysięcy osób. Od roku 2000 prowadzenie
działalności charytatywnej kuchni przejęła Caritas Pallotyńska. Przez ostanie trzy lata kuchnia wydała na
soboty, niedziele i święta żywność pochodzącą z darów Unii Europejskiej na kwotę 400 tysięcy złotych.
W 2005 r. została otworzona świetlica środowiskowa dla ok. 60 dzieci, z których ok. 40 ma zapewnione
gorące posiłki w kuchni Caritas. W założenie i działalność grupy AA i kuchni dla ubogich jest zaangażowany
ks. Mieczysław Lis. Przez cały ten czas dzieła miłosierdzia wspiera także grupa charytatywna pod przewodnictwem
kolejnych proboszczów naszej paraﬁi: ks. Eugeniusza Klimińskiego, ks. Antoniego Czulaka i ks. Zygmunta Rutkowskiego.
Za tymi osiągnięciami kryje się także zaangażowanie ogromnej rzeszy ludzi świeckich – ludzi dobrej woli, którzy
realizują przesłanie św. Wincentego.
Dziś możemy patrzeć z podziwem na wiele dobra, jakie dokonało się przez te minione lata. Myśl Pallottiego
została wprowadzona w życie. Jednak nie możemy zatrzymać się i patrzeć tylko w przeszłość, ale już dziś po
pallotyńsku powinniśmy odczytać znaki czasu i zastanowić się jak zrealizować je jutro.

kl. Donat Jaroszewski SAC
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INFORMACJE i

1. Dzisiejsza Niedziela jest Zewnętrzną
Uroczystością Świętego Wincentego Pallottiego –
Założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego, Księży Pallotynów. Jednocześnie w dniu
dzisiejszym modlimy się za Misje Pallotyńskie – z tej
okazji kazania głosi dziś Przedstawiciel Sekretariatu
Misyjnego, ks. Emilian Sigiel. Po Mszy św. przed kościołem
są zbierane do puszek oﬁary na misje.
- o godz. 16.00 – Msza Święta dla Młodzieży przygotowującej
się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
i ich Rodziców.
- Nabożeństwo - o godz. 17.00;
- o godz. 18.00 Msza Święta w intencji powołanych,
na którą w sposób szczególny zapraszamy rodziców
Kapłanów, Kleryków i Sióstr Zakonnych pochodzących
z naszej Paraﬁi – bezpośrednio po Mszy Świętej
zapraszamy na wspólne spotkanie;

Naszej współredaktorce
Agnieszce Kołodziejskiej

z okazji zbliżających się imienin
życzymy dużo zdrowia, radości,
opieki Matki Bożej, spełnienia marzeń
oraz uśmiechu na każdy dzień życia.

Wszystkim babciom i dziadkom
w Dniu Waszego Święta,
składamy gorące życzenia, dużo zdrowia,
pogody ducha i radości w życiu.
Niech Pan Was błogosławi i udziela wam
potrzebnych łask na każdy dzień.

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczony został

Dawid Kacprzyk ( 20.01)

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli

Magdalena Gajewska i Piotr Winnicki

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana

Ryszard Jarosz ( l. 77)
Elżbieta Tłuczkiewicz ( l. 74)
Andrzej Kościuch ( l. 62)
Leon Roman Noga ( l. 53)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

ŻYCZENIA

W 40. rocznicę ślubu Wiesławy i Andrzeja
w 7. rocznicę ślubu Agaty i Kamila
w 5. rocznicę ślubu Marzeny i Pawła
w 1. rocznicę ślubu Elwiry i Mirosława
w 1. rocznicę ślubu Agnieszki i Krzysztofa
w 93. rocznicę urodzin Stanisławy
w 80. rocznicę urodzin Janiny
w 18. rocznicę urodzin Bartłomieja
w 12. rocznicę urodzin Konrada
w 9. rocznicę urodzin Kacpra
w 1. rocznicę urodzin Karola

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień

KANCELARIA
PARAFIALNA
czynna:

od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę: 8.00 - 10.00
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