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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

    Motto dzisiejszych re�eksji związanych z Ewangelią jest
wynikiem zarzutu, jaki postawili Jezusowi „nauczyciele
Pisma, którzy (...) mówili, że opętał Go Belzebub, i że
wyrzuca demony mocą ich przywódcy”. Dwa królestwa:
Królestwo Boże i królestwo szatana. Misją zbawczą Jezusa
było pokonanie Szatana, zbuntowanego anioła. Wyrzucenie
złego ducha z człowieka, który został przez niego opanowany,
nie było wytłumaczalne i zrozumiałe, jaką mocą czyni to
Chrystus. Stwierdzono, że „wyrzuca demony mocą ich
przywódcy”. W takim „królestwie” nie ma zgody. „Jeżeli dom
jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł

przetrwać”. Posądzenie Jezusa, że moc wyrzucania szatanów otrzymał od ich przywódcy, jest grzechem przeciw
Duchowi Świętemu, jest bluźnierstwem. „Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie 
otrzyma odpuszczenia: będzie winien grzechu wiecznego”. Mocne słowa Jezusa, ale prawdziwe. Duchu Święty,
Ty jesteś więzią miłości łączącą Ojca i Syna, pomóż mi ze Sobą rozmawiać. Adam Żak

DROGA
 I PRAWDA,

 I 
ZYCIEM”

„JA 
JESTEM

JEZUS

,

.

,

10. NIEDZIELA ZWYKŁA

Nr: 1214
10/06/2018

EWANGELIA:  Mk 3,  20-35

ŻYCZEN IA

„Jeśli jakieś królestwo 
jest wewnętrznie skłócone, 

to takie królestwo nie może przetrwać”.

ŻYCZEN IAŻYCZEN IA Drogi Księże Antoni!
Z okazji Twoich imienin, 

ale także niedawnych 85. urodzin 
oraz zbliżających się 50 lat Twojej posługi kapłańskiej 

w naszej radomskiej parafialnej wspólnocie 
z szacunkiem do rąk Twoich się pochylamy.

Dziękujemy, że uczysz nas miłości do Maryi… 
Że wznieciłeś w nas miłość do różańca świętego…

Dziękujemy za Twoją troskę i dobre słowo…
Życzymy, byś żył w zdrowiu jeszcze długie, długie lata! 

Pragniemy wciąż czerpać z Twojej mądrości i miłości, którą masz w sercu. 
Niech Jezus i Maryja darzą Cię codziennie pokojem.
Ad multos annos, Księże Antoni, ad multos annos!

Jak dobrze, że jesteś!
Że jesteś NASZ!
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LUSTRO
Stworzyłeś mnie Panie
Na podobieństwo swoje

Zaufałeś i nadałaś imię 

Chrystusie
Nie jestem godna 
Być odbiciem Twoim  

Zniekształcam Twój obraz 

Za dużo we mnie 
Złości chaosu 
Marudzenia i sarkazmu 
Czczej paplaniny 
Próżności

Za mało 
Wiary
Modlitwy i pokory
Pokuty
Miłosierdzia  
Przebaczenia
Miłości

Chrystusie 

Rozbiję lustro 
Dłużej już nie chcę przynosić 
Wstydu mojemu Stwórcy

opr.
Jadwiga Kulik

...i wypełniło się wszystko, co zostało
zapowiedziane i opisane przez Jezusa
i proroków. Jezus został na śmierć 
skazany. Jego martwe Ciało zostało
złożone do grobu, a wejście zapieczę-
towano, postawiono straże. Przywódcy
religijni: arcykapłani, faryzeusze,
nauczyciele z Jerozolimy osiągnęli 
swój cel. Ale Syn Boży nie zakończył 
wypełniania misji Ojca na ziemi. „Życie
rozdarte, zniszczone, unicestwione na
krzyżu ponownie się zbudziło i pul-
suje na nowo” /papież Franciszek/.

Puls serca z martwych powstałego
Chrystusa to Nadzieja, to Źródło 
Miłosierdzia, to klarowna perspek-
tywa przyszłości. 

Serce Jezusa bije wbrew oczeki-
waniom Sanhedrynu (najwyższej
żydowskiej instytucji religijnej i sądow-
niczej w starożytnej Judei). Bije wbrew
chorym marzeniom niektórych wiel-
kich dzisiejszego świata. Bije wbrew 
tym, którzy chcą Polskę oderwać od 
miłości Boga. 

Nie da się wyrwać Serca Jezusa 
z serca słowiańskiego ludu! Korzeniami
lud ten sięga skały Golgoty. Tutaj 
Najświętsza Maryja Panna, św. Jan
i św. Maria Magdalena jako pierwsi 
oddali hołd przebitemu włócznią
Sercu Zbawiciela. 

Serce Jezusa zbudziło się. Ze zdwo-
joną siłą pulsuje i odbiera należną 
Mu cześć i uwielbienie. W czerwcu,
w niemal wszystkich kościołach trwają

modlitwy do Serca Jezusa. Dlaczego
czerwiec jest obrany za miesiąc 
adoracji Serca Pana Jezusa? 

10 czerwca 1675 roku Małgorzata
Maria Alacoque (zm. 1690), skromna
francuska siostra zakonna, mistyczka,
z klasztoru Paray-le-Monial miała 
objawienie (miało to miejsce w piątek
po Oktawie Bożego Ciała). Kiedy 
klęczała przed tabernakulum w czasie
nawiedzenia Najświętszego Sakra-
mentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił
swoje Serce i powiedział: „Oto Serce,
które tak bardzo umiłowało ludzi, że 
nie szczędziło niczego aż do zupeł-
nego wyniszczenia się dla okazania
im miłości, a w zamian za to doznaje
od większości ludzi tylko gorzkiej 
niewdzięczności, wzgardy, nieusza-
nowania, lekceważenia, oziębłości 
i świętokradztw, jakie oddają mu w tym
Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej
boli Mnie to, że w podobny sposób 
obchodzą się ze Mną serca służbie 
mojej szczególnie poświęcone. 
Dlatego żądam, aby pierwszy piątek 
po oktawie Bożego Ciała był odtąd 
poświęcony jako osobne święto ku 
czci mojego Serca i na wynagrodzenie
Mi przez Komunię i inne praktyki 
pobożne zniewag, jakich doznaję. 
W zamian za to obiecuję ci, że Serce
moje wyleje hojne łaski na tych
wszystkich, którzy w ten sposób od-
dadzą Mu cześć lub przyczynią się 
do jej rozszerzenia”.

Jadwiga Kulik

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA Czerwiec jest miesiącem wy-
branym przez samego Boga. W tym
miesiącu obchodzimy Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a także przez cały miesiąc modlimy
się Litanią do Serca Jezusowego,
adorując Najświętszy Sakrament.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

„Eucharystia niedzielna, 
która wiąże się 

z obowiązkiem uczestnictwa
całej wspólnoty i odznacza szczególnie 

uroczystym charakterem, 
właśnie dlatego że jest sprawowana 

w „dniu, w którym Chrystus 
zwyciężył śmierć i dał nam udział 

w życiu wiecznym”, ukazuje szczególnie
wyraziście swój wymiar eklezjalny 

i jawi się jako pierwowzór 
innych liturgii eucharystycznych”.

MSZA ŚWIĘTA 
Z O. JÓZEFEM WITKO OFM

Msza święta 
z modlitwą o uzdrowienie, której 

będzie przewodniczył
 o. Józef Witko OFM

(franciszkanin)
już w najbliższą środę 

o godz. 1700

w naszym kościele.
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OSTATNI W TYM ROKU SZKOLNYM
KONKURS DLA DZIECI

Pytania dotyczą dzisiejszej Ewangelii.
Losowanie nagród za tydzień.

1. O grzechu przeciw Komu mówi dziś Jezus?

...............................................................................................................

2. Kto jest bratem, siostrą i matką Pana Jezusa?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Imię i nazwisko: ..................................................................................

Szkoła i klasa: .......................................................................................

Zbliżają się wakacje. Dla jednych
młodych, to czas nadziei realizacji
marzeń o szalonej przygodzie, o wol-
ności niekontrolowanej, życia na luzie... 
Dla innych – czas podejmowania
trudnych życiowych decyzji: Na jakie
studia się wybrać? Czy ta dziewczyna,
ten chłopak, to miłość na całe życie?
Czy przedłożona oferta pracy jest 
atrakcyjna…? 

A może ktoś Ci powiedział,  że
byłbyś dobrym księdzem? 

Powołanie kapłańskie, choćby 
z racji tego, że nie jest powszechne, 
jest wielkim darem, czymś bardzo 
cennym. Jest prezentem, na który 
nie można zasłużyć. Bóg udziela go 
bezinteresownie. Warto dopuścić 
w rozważaniach o swej przyszłości 
taką drogę życia dla siebie. 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
decyzja młodego człowieka o tym,
że zamierza wybrać drogę powołania
zakonnego, kapłańskiego, budziła
pośród jego bliskich przede wszyst-
kim radość. Była powodem do dumy
dla całej rodziny. Dzisiaj coraz częściej

takiej decyzji towarzyszy niedowie-
rzanie, a nierzadko również złość,
rozczarowanie… Rodzice mają często
swoje bardzo konkretne plany wobec
dzieci. Chcieliby, by założyły rodzinę,
byli szanowanymi lekarzami, praw-
nikami, mieli naprawdę dobrą pracę
i pozycję społeczną. Rodzice bardzo
mocno liczą, że będą cieszyć się z 
wnuków. Dla wielu więc jest szokiem,
kiedy okazuje się, że ich syn posta-
nawia wstąpić do seminarium, czy 
córka decyduje się na drogę zakonną.

„Taki młody!” – mówią – „szkoda
go na księdza”…

Kapłaństwo jest jednym z naj-
większych i najpiękniejszych darów,
jakie Bóg daje człowiekowi. W obliczu
wielkości i godności tego daru, cóż 
możemy zrobić, jeśli nie paść na 
kolana i dziękować Panu? Czym 
byłaby ludzkość bez kapłanów?
Jeden tylko kapłan jest o wiele
cenniejszy, niż wszystkie dobra
materialne razem wzięte. Wyłącznie
kapłan może dać nam Boga, wyłącznie
kapłan pozwala nam dotykać Boga 

w sakramentach, przemieniając nas
tym samym z grzeszników w spra-
wiedliwych i w dzieci Boże…

Młody człowieku, śmiało rozmawiaj
z rodzicami o swoim powołaniu! 
Jezus, Najwyższy Kapłan, powiedział:
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem” (J 15, 16).

Rodzice mają prawo nie tylko 
wiedzieć o zamiarach swojego dziecka.
Trzeba, aby ostatecznie na tej „nowej
drodze życia” zechcieli mu błogo-
sławić i mądrze towarzyszyć.

Kapłan jest „monstrancją”, jego 
rolą jest pokazywać Jezusa. Musi sam
zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się 
pozostawić dobre wspomnienie 
w duszy każdego z tych, którzy do
niego przychodzą. Stać się wszystkim
dla wszystkich. Śmiać się z tymi, 
którzy się śmieją, płakać z tymi, 
którzy płaczą, aby wszystkich przy-
prowadzić do Jezusa. 

Módlmy się za kapłanów i o nowe
powołania. Święta Tereska powie-
działa, że każdego dnia zauważamy,
jak rzadcy są przyjaciele Jezusa.
I zdaje się, że to rani Go najgłębiej...

opr. Jadwiga Kulik

MAMO, TATO, CHCĘ BYĆ KSIĘDZEM

Zjednoczenie jest ciałem pomocniczym
Kościoła. W swojej działalności uwzględnia 
potrzeby Kościoła  lokalnego i – dzięki swej 
strukturze otwartej i podatnej na zmiany 
– przystosowuje się do różnych sytuacji 
społeczno-kulturowych.

Organami, które służą Zjednoczeniu są: 
Lokalne Rady Koordynacyjne, Krajowe Rady
Koordynacyjne,  Generalna Rada Koordynacyjna
ze swoim Sekretariatem Generalnym, Zebranie
Generalne oraz Kongres Generalny.

Lokalne Rady Koordynacyjne są centrami
ożywiającymi spotkania, modlitwę, formację
i współpracę w celu umacniania wspólnej 
duchowości i rozwijania inicjatyw apostolskich.

Lokalne Rady Koordynacyjne, w komunii 
z pasterzami Kościoła lokalnego i wspierane
przez Krajową  Radę Koordynacyjną, mają 
przede wszystkim za zadanie:
a) jednoczyć wszystkie formy życia pallo-
tyńskiego istniejące na określonym terenie
lub w konkretnym środowisku, w celu urze-
czywistniania misji Zjednoczenia, przy posza-
nowaniu –  by się wzajemnie ubogacać – spe-
cy�ki wspólnot należących do Zjednoczenia;

ZJEDNOCZENIE /11/

Ciąg dalszy na 4 stronie
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10 czerwca 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15
PSALM 130, 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
2. czytanie: 2 Kor 4, 13 – 5, 1
EWANGELIA: Mk 3, 20-35

11 czerwca 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Benedykta, Feliksa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6
EWANGELIA: Mt 10, 7-13

12 czerwca 2018r. – WTOREK
Imieniny: Antoniny, Jana, Janiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 17, 7-16
PSALM 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8
EWANGELIA: Mt 5, 13-16

13 czerwca 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Gerarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 18, 20-39
PSALM 16, 1b-2a. 4. 5 i 8. 11
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

14 czerwca 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Justyny, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 18, 41-46
PSALM 65, 10abcd. 10e-11. 12-13
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

15 czerwca 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Jolanty, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 19, 9a. 11-16
PSALM 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14
EWANGELIA: Mt 5, 27-32

16 czerwca 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Aneta, Benona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 1 Krl 19, 19-21
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10
EWANGELIA: Mt 5, 33-37

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Antoniego Czulaka SAC

z okazji jego imienin. Pamiętajmy o ks. Antonim także w naszej osobistej
modlitwie.

2. Dzisiaj przed naszym kościołem ma miejsce kiermasz książki religijnej.
3. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 1720; w dni powszednie 

o godz. 1730. W piątek Nabożeństwo podczas procesji po Mszy świętej 
wieczornej.

4. Dzisiaj o godz. 1800 Mszę świętą prymicyjną w naszym kościele będzie 
sprawował ks. Daniel Wiecheć, który święcenia kapłańskie przyjął 26 maja
w katedrze radomskiej. Ks. Daniel jako kleryk posługiwał w „Białej 11” 
oraz Hospicjum Królowej Apostołów.

5. W środę Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych.
O godz. 830 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 900 Msza św. i Adoracja. 

6. W środę o godz. 1700 Msza święta z modlitwą o uzdrowienie, 
której będzie przewodniczył o. Józef Witko OFM, franciszkanin. 
Nabożeństwo czerwcowe i Msza święta para�alna o godz. 1800 
– w kaplicy Świętej Rodziny.

7. W piątek Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. 
O godz. 1720 odczytanie intencji i różaniec, następnie Msza święta 
i Procesja, podczas której odśpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

KALENDARZ
LITURGICZNY

b) być wieczernikami otwartymi na 
Ducha Świętego i na znaki czasu, 
w ciągłym rozeznawaniu priorytetów
apostolskich danego miejsca;
c) troszczyć się, we współpracy 
z Krajową Radą Koordynacyjną 
o specy�czną formację członków
indywidualnych i wspierać formację
permanentną wszystkich członków;
d) wspomagać Kościół lokalny,
włączając się w jego inicjatywy
apostolskie i ożywiając je;
e) wykorzystywać wszystkie możliwe
i odpowiednie środki do realizacji 
apostolstwa powszechnego;
f) zaznajamiać wszystkich ze Zjed-
noczeniem, zapraszając do dzielenia
wspólnych doświadczeń;
g) razem z Krajową Radą Koordy-
nacyjną, proponować inicjatywy 
służące pełnemu włączeniu się
członków indywidualnych, 
niezrzeszonych ze sobą, w życie 
i apostolstwo Zjednoczenia.  

Lokalne Rady Koordynacyjne 
tworzą, zgodnie z wytycznymi okre-
ślonymi przez właściwą Krajową Radę
Koordynacyjną, przedstawiciele
wspólnot Zjednoczenia oraz człon-
ków indywidualnych.  

W zebraniach Rad mogą uczest-
niczyć przedstawiciele współpracow-
ników, jako eksperci lub słuchacze, 
ale bez prawa głosu.

Przed podjęciem decyzji w sprawach
dotyczących współpracowników,
wymagane jest uzyskanie ich opinii,
w najbardziej odpowiedniej formie. 

Krajowa Rada Koordynacyjna 
określa wytyczne odnośnie wewnętrz-
nej organizacji Lokalnych Rad 
Koordynacyjnych. 

Wspólnoty Zjednoczenia oraz 
stowarzyszenia członków indywi-
dualnych, obecne na danym obszarze
lub w konkretnym środowisku,
wypełniają swoje zadania, dopóki 
nie zostaną tam utworzone Lokalne
Rady Koordynacyjne.
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POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji!”

Z KATECHIZMU 
KOŚCIOŁA

„Stworzenia istnieją 
tylko we wzajemnej 
zależności od siebie, 

by uzupełniać się, 
służąc jedne drugim”.


