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Aby zbierać plon, trzeba koniecznie wykonać czynności
przygotowujące ziemię do siania. Przypowieść dzisiejszej
Ewangelii porównuje królestwo Boże z siewcą. Nie ma
mowy o czynnościach wcześniejszych. Wiemy, że 
takowe trwały, przedstawione w Starym Testamencie. 
Ziarno to słowo Boga, które „kiełkuje i wzrasta”. Aby to
słowo wydało plon obfity, musimy pamiętać o przy-
gotowaniu „gleby” naszej duszy na właściwe przyjęcie 
tegoż słowa. Musimy otworzyć nasze serca na ziarno 
łaski Bożej, jaką jesteśmy obdarowywani każdego dnia.
Bądźmy glebą dobrze przygotowaną, a „ziarno (będzie)
kiełkuje i wzrasta... wydaje plon”. Wreszcie nadchodzi 
pora żniw. Ty, Panie, jesteś siewcą, a ja glebą. Wspomóż
mnie, abym wydał plon obfity.
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Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Tak się ma sprawa z królestwem Bożym, 
jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Miłość Boga zwycięża nawet największe niewierności”.
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X I N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

Księdzu Antoniemu Czulakowi SAC
z okazji imienin życzymy 

codziennego zachwytu nad tajemnicą 
obecności Boga w świecie. 

Niech wspiera Księdza moc Ducha Świętego 
i dobrzy ludzie, którzy będą obficie czerpać 

ze skarbca Księdza serca, z bogactwa doświadczenia.
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Z pewnością nie ma osoby, która choć raz w życiu 
nie słyszałaby poezji niezwykłego człowieka, Księdza 
Jana Twardowskiego. I nie trzeba być wielkim znawcą
poezji, by docenić jego twórczość, która w swej prostocie
jest źródłem ponadczasowej mądrości, spostrzegaw-
czości i ciekawości świata, ale także ogromnej wiary.

1 czerwca minęła setna rocznica urodzin Księdza Jana 
Twardowskiego, który według znawców stawiany jest
na równi z największymi polskimi poetami – Czesławem
Miłoszem, Zbigniewem Herbertem czy Wisławą 
Szymborską.

Ksiądz Jan Twardowski 
urodził się 1 czerwca 1915 r.
w Warszawie. Już od wczesnej
młodości przejawiał żywe 
zainteresowanie językiem 
ojczystym, a jako 18-latek 
piastował funkcję redaktora 
działu literackiego w między-
szkolnym piśmie młodzieży
gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”.
I to na łamach tej gazetki 
miał miejsce jego debiut

poetycki i prozatorski. W 1937 roku rozpoczął 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, 
które ukończył dopiero po wojnie. W czasie II wojny 
światowej, podczas której zaginął cały jego ówczesny
dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, walczył
także w Powstaniu Warszawskim. W 1945 roku rozpoczął
naukę w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie,
a w 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo
pracował jako katecheta w szkole specjalnej w Żbikowie,
a praca z dziećmi niepełnosprawnymi stała się dla niego
źródłem poetyckiego natchnienia. Bowiem Ksiądz 
Jan właśnie niepełnosprawnym poświęcił wiele lat 
swojego życia. Ukochał tych, których bardzo często
odrzucało społeczeństwo. W wierszu „Do moich 
uczniów” Ksiądz Twardowski pisze:

„Czekam na was, najdrożsi z każdą pierwszą gwiazdką,
ze srebrem betlejemskim, co w pudełkach świeci -
z barankiem wielkanocnym. - Bez was świeczki gasną -
i nie ma żyć dla kogo.
Ten od głupich dzieci”

Ksiądz Jan Twardowski przez wiele lat był rektorem 
kościoła sióstr wizytek w Warszawie, gdzie głosił 
kazania dla dzieci, którym później zadedykował dwa 
zbiory poezji: „Zeszyt w kratkę” i „Patyki i patyczki”. 
Urodzony 1 czerwca czyli w Dzień Dziecka, Ksiądz Jan 
sam był jak dziecko i przez dzieci był szczególnie 
umiłowany.

„Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków
ćmo od lampy do lampy (...)
świetliku mrugający i nieobcy
koniku polny
ważko nieważka (...)
Biedronko nad którą zamyśliłby się 
nawet papież z policzkiem na ręku”

Ksiądz Jan Twardowski nade wszystko ukochał swoje 
powołanie i swoje kapłaństwo. To w nim upatrywał 
źródła swojej siły. 

„Własnego kapłaństwa się boję
własnego kapłaństwa się lękam
I przed kapłaństwem w proch padam 
I przed kapłaństwem klękam”

W ciągu całego swojego życia Ks. Jan Twardowski był 
wielokrotnie nagradzany, między innymi przez Katolicki
Uniwersytet Lubelski, który przyznał wielkiemu poecie
tytuł doktora honoris causa. Ale skromność i prostota,
która charakteryzowała jego twórczość była także  jedną
z głównych cech jego charakteru. Nie lubił określenia 
„poeta”. Wolał być nazywany „księdzem, który pisze wiersze”.
 
I na koniec najsłynniejszy, znany nie tylko w Polsce, 
ale także za granicą wiersz Księdza Jana Twardowskiego,
który stał się jego mottem. Współczesny świat jest 
światem pośpiechu, szybkości życia. I nawet od tego 
pośpiechu Ksiądz Jan Twardowski się nie odcinał, bo
wiedział, że ważne jest, by w pędzie dnia codziennego
nie zapominać o miłości.

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak uroczystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umierać
kochamy wciąż za mało i stale za późno

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą” mf

KSIĄDZ JAN OD BIEDRONEK

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie może Kościół z udziału w niej wykluczać nikogo”.
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Uwielbiamy prostować innym ich 
ścieżki nie bacząc na konsekwencje
naszych czynów. Fakt, że przez takie
działanie stajemy się powodem 
konfliktów w rodzinie lub w najbliż-
szym otoczeniu, uważamy za sprawę
marginalną, a rozmiłowani we 
własnym ego w ogóle problemu 
nie dostrzegamy.

Doradzajmy, lecz nie kierujmy 
życiem innych, zwłaszcza młodych 
małżonków. Być może oni chcą 
budować  swoją przyszłość nie na 
bazie naszych wytycznych, lecz 
w oparciu (cudownie, jeśli tak jest)  
o biografie niekwestionowanych 
autorytetów moralnych.

Prawdziwym autorytetem są ci, którzy
swym życiem zaświadczyli o istnieniu
Boga, a po śmierci zaliczono ich 
w poczet ludzi świętych. Niemoż-
liwym jest, by w tym miejscu nie 
wspomnieć naszego umiłowanego
Ojca Świętego – św. Jana Pawła II.
  
Potrzebujemy autorytetów.
Ośmielam się – wybaczcie – zapro-
ponować zwłaszcza ludziom młodym,
poszukującym własnej drogi, 
ale też tym, którzy uważają, że są 
nieomylni i na wszystkim znają się
najlepiej, aby zapoznali się z tekstem
modlitwy św. Tomasza z Akwinu 
– najwybitniejszego myśliciela 

w dziejach chrześcijaństwa, domini-
kanina, patrona teologów, studentów
oraz wszystkich uniwersytetów 
i szkół katolickich.

Modlitwa umieszczona jest na jego
grobie w Tuluzie we Francji. Ile 
logiki jest w każdym jej wersie – 
rozważ we własnym sercu i sumieniu.
Oto jej tekst: 

„Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,
że się starzeję 
i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie 
od zgubnego nawyku mniemania, 
że muszę coś powiedzieć 
na każdy temat i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć 
prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym, 
lecz nie ponurym; 
czynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować 
wielkich zasobów mądrości, 
jakie posiadam, 
ale Ty Panie wiesz, 
że chciałbym zachować do końca 
paru przyjaciół. 

Wyzwól mój umysł 
od nie kończącego się brnięcia 
w szczegóły 
i daj mi skrzydeł, 
bym w lot przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie 
mych niedomagań i cierpień 
w miarę jak ich przybywa,
a chęć wyliczania ich 
staje się z upływem lat coraz słodsza.

Nie proszę o łaskę 
rozkoszowania się opowieściami 
o cudzych cierpieniach, 
ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich.

Nie śmiem Cię prosić 
o lepszą pamięć, 
ale proszę Cię o większą pokorę 
i mniej niezachwianą pewność, 
gdy moje wspomnienia wydają się 
sprzeczne z cudzymi. 

Użycz mi chwalebnego poczucia, 
że czasami mogę się mylić. 

Zachowaj mnie miłym dla ludzi, 
choć z niektórymi z nich doprawdy 
trudno wytrzymać. 

Nie chcę być świętym, 
ale zgryźliwi starcy to jeden 
ze szczytów osiągnięć szatana. 

Daj mi zdolność dostrzegania 
dobrych rzeczy w nieoczekiwanych
miejscach i niespodziewanych zalet
w ludziach; daj mi Panie łaskę 
mówienia im o tym”. 

ODBIERZ MI CHĘĆ PROSTOWANIA KAŻDEMU JEGO ŚCIEŻEK

opr. 
Jadwiga Kulik

„Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry w podeszłym wieku, 
abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg przeznaczył każdemu z Was”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS

„Wyjaśniaj dziecku, co powinno robić, zamiast mówić czego mu nie wolno. 
Dzieci zdecydowanie łatwiej przyswajają zdania twierdzące niż przeczące”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

„Dlaczego jak ksiądz 
odprawia Mszę świętą, 

to się nie nudzi?”

Każdy ksiądz zawsze wtedy stara się 
pamiętać o tym, że jestem 

na najpiękniejszym spotkaniu z Bogiem.

P Y T A N I E 

S Z K R A B A Dziś
od 1300 
do 1900
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14 czerwca 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Justyny, Elizy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 17, 22-24
PSALM 92, 2-3. 13-14. 15-16
2 Kor 5, 6-10
EWANGELIA: Mk 4, 26-34

15 czerwca 2015r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jolanty, Wioli
LITURGIA SŁOWA:  2 Kor 6, 1-10
PSALM 98, l. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: Mt 5, 38-42

16 czerwca 2015r. – WTOREK
Imieniny: Aliny, Anety, Justyny
LITURGIA SŁOWA:  
2 Kor 8, 1-9
PSALM 146, 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

17 czerwca 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Laury, Alberta
LITURGIA SŁOWA:  
2 Kor 9, 6-11
PSALM 112, 1-2. 3-4. 9
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

18 czerwca 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Marka, Pauli, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 11, 1-11
PSALM 111, 1-2. 3-4. 7-8
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

19 czerwca 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Gerwazego, Protazego
LITURGIA SŁOWA:
2 KOR 11, 18. 21B-30
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: MT 6, 19-23

20 czerwca 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Bogny, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
2 KOR 12, 1-10
PSALM 34, 8-9. 10-11. 12-13
EWANGELIA: MT 6, 24-34

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1030 będziemy modlić się 
w intencji ks. Antoniego Czulaka SAC z okazji jego imienin. 
Pamiętajmy o dostojnym Solenizancie także w osobistej modlitwie.

2. Dzisiaj o godz. 1300 Mszę świętą prymicyjną w naszej świątyni odprawi 
nasz parafianin, o. Bernard Wulczyński OSPPE (paulin), który pod koniec 
maja przyjął święcenie kapłańskie na Jasnej Górze. Po Mszy świętej 
Ojciec udzieli wszystkim wiernym prymicyjnego błogosławieństwa. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Zapraszamy dziś na Festyn Rodzinny organizowany przez 
Świetlicę Caritas Pallotyńska. Rozpoczęcie Festynu o godz. 1300,
zakończenie ok. godz. 1900. Całkowity dochód zostanie przeznaczony 
na działalność Świetlicy i wakacyjne wyjazdy dzieci. Wszystkich gorąco 
zachęcamy do udziału w zbiórce krwi – chętnych prosimy o zabranie 
dowodu osobistego. 

4. Nabożeństwo czerwcowe – w niedziele o godz. 1720, 
w dni powszednie – o godz. 1730.

5. Dzieci i młodzież z oazy i scholi, ministrantów i lektorów, zapraszamy 
na podsumowanie roku szkolnego. W programie: Msza święta, zabawy, 
konkursy i poczęstunek. Rozpoczęcie w sobotę, 20 czerwca, o godz. 1500

 w kaplicy Świętej Rodziny.
 
6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1030 modlić się 

będziemy w intencji ks. Pawła Śliżewskiego SAC z okazji jego imienin. 
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Wiesława Ewa Dąbrowska /l. 55/
Władysław Józef Fokt /l. 57/
Halina Marianna Wołczyńska /l. 65/
Krystyna Fudali – Surma /l. 68/
Leszek Lachowicz /l. 68/
Stanisław Bujak /l. 72/
Witold Wojteczek /l. 72/
Maria Idziak /l. 74/

Krystyna Fudali – Surma /l. 68/

Sakrament chrztu świętego w maju przyjęli:

Eryk Oliwier Dąbrowski
Wiktoria Szustkowska
Zuzanna Szustkowska

Antoni Grzegorz Pysiak

W DNI POWSZEDNIE O 1730

W NIEDZIELE O 1720

Alicja Jadwiga Bromowicz /l. 75/
Marian Maciąg /l. 75/

Edward Kazimierz Lipiec /l. 84/
Marianna Słomińska /l. 87/

Leokadia Sobień /l. 87/
Rozalia Siwiec /l. 88/

Jan Bolesław Kozyra /l. 90/
Anna Norowicz /l. 91/

Odeszli w maju do Pana:

Zuzanna Górecka
Kornelia Dadej
Karol Jagiełło
Jakub Adam Dwojak
Stanisław Tadeusz Banasik

Sakrament małżeństwa w maju przyjęli:
Katarzyna Ewa Karczewska i Adam Tomasz Pabis

Adrianna Natasza Moryto i Maciej Dominik Maroszek
Anna Agata Mizera i Michał Sebastian Podciborski


