TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 591

16/07/2006

XV NIEDZIELA ZWYKŁA · ROK B
Ewangelia Mk 6, 7 – 13

P

rzywołał do siebie Dwunastu i zaczął
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nas duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę
prócz łaski.

Chrystus ma władzę nad śmiercią!

Kalendarz liturgiczny
18 czerwca 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Grzegorza, Elżbiety, Marka,
Mileny, Halszki, Amandy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 17, 12 – 24
Psalm 92
2 Kor 5, 6 – 10
EWANGELIA: Mk 4, 26 – 34

19 czerwca 2006 r. – PONIEDZIAŁEK

Znowu spotykamy Jezusa, Który dokonuje rzeczy niemożliwej z
punktu widzenia ludzkiej logiki. Wskrzesza małą dziewczynkę, córkę Jaira.
Drogi Przyjacielu! Być może znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia,
beznadziei. Żadne starania nie są daremne, aby zyskać życie. Nie wolno nam
zaniechać żadnego wysiłku. Powinniśmy jednak wierzyć, że Jezus jest naszą
jedyną szansą, że na końcu znajdziemy się przy Nim i On nas uzdrowi.

Ks. Sylwester

Zwiastuni
przychodzą
też dzisiaj
z wszystkich
stron – i nie
mają niczego
prócz
orędzia.
Kiedyś
misjonarze
wyruszali z naszych ojczyzn na cały świat, aby
ludzi pozyskać dla Chrystusa. Dzisiaj owoc ich
wysiłku powraca do nas.
MYŚL TYGODNIA:

Zawojnęsąodpowiedzialninietylkoci,którzyjąbezpośredniowywołują,ale
równieżci,którzynieczyniąwszystkiegocoleżywichmocy,abyjejprzeszkodzić.
Jan Paweł II

Imieniny: Romualda, Gerwazego,
Protazego, Julianny, Michaliny
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 18, 3 – 8. 12 – 17. 22
Psalm 5
EWANGELIA: Mt 5, 38 – 42

20 czerwca 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Bogny, Wincenty, Florentyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 18, 25 – 31a. 33 – 34
Psalm 51
EWANGELIA: Mt 5, 43 – 48

21 czerwca 2006 r. – ŚRODA
Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 2, 1. 6 – 14
Psalm 31
EWANGELIA: Mt 6, 1 – 6. 16 – 18

22 czerwca 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Tomasza, Paulina
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1 – 14
Psalm 97
EWANGELIA: Mt 6, 7 – 15

23 czerwca 2006 r. – PIĄTEK
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dzień Ojca
Imieniny: Wandy, Zenona, Józefa, Albina
LITURGIA SŁOWA:
Oz 11, 1. 3 – 4. 8c – 9
Psalm Iz 12, 2. 3 – 4b. 4cd – 5
Ef 3, 8 – 12. 14 – 19
EWANGELIA: J 19, 31 – 37

24 czerwca 2006 r. – SOBOTA
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Imieniny: Jana, Danuty, Janisława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1 – 6
Psalm 139
Dz 13, 22 – 26
EWANGELIA: Mt 5, 33 – 37
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Dobra
żona, dobry mąż

–ktoszuka,tenznajdzie–
Pewnemałżeństwoprzechodziłogłębokikryzys. Byli sobą zawiedzeni, nie spełniali oczekiwań,
które mieli niegdyś wobec siebie. Żeby nie mnożyć
konﬂiktów zaczęli siebie unikać. Szczególne trudności przeżywała żona, która zawsze marzyła, aby
mieć w domu miłego, przystojnego adoratora. Ten
po kilku latach okazał się ﬂegmatycznym, niezaradnym grubasem, dla którego lepszym towarzystwem był internet niż ona.
Chcąc mimo wszystko ratować swoje małżeństwo,podjęłapewnegodniadesperackądecyzję,
aby codziennie wieczorem starać się znaleźć przynajmniej jedną pozytywną rzecz, którą mąż zrobił w
danym dniu. Na początku było jej bardzo trudno dostrzec cokolwiek dobrego, ale w końcu coś zaczęła
odkrywać: umył po obiedzie swój talerz, spóźnił się
tylko kilka minut, pomógł synowi rozwiązać zadanie, słuchał cierpliwie moich wywodów, usiadł obok
mnie w kościele, uśmiechnął się do mojej mamy...
Później postanowiła, że będzie to zapisywać w swoim notatniku. Następnie zaczęła mu o tych pozytywnych odkryciach mówić. Po jakimś czasie zauważyła, że jej mąż wcale nie jest taki zły. To małżeństwo
zostało uratowane. Pozytywne spojrzenie żony pomogło odrodzić się wzajemnej miłości.
Pierwszymkrokiemnawróceniawmałżeństwie
jest decyzja, aby stanowczo i systematycznie szukać
u współmałżonka tego, co dobre, i dziękować za to
Bogu. Patrząc na drugą osobę pozytywnie pomagamy jej wzrastać, rozwijać się, stawać się samym sobą
i być szczęśliwym. Ćwiczenie pozytywnego spojrzenianieoznaczaobłudnegozaprzeczaniasłabościdrugiego człowieka czy koloryzowania rzeczywistości.
Jest to spojrzenie w prawdzie, lecz z położeniem nacisku na stronę pozytywną, aby wzrastać w miłości.
Przykładem spojrzenia pozytywnego jest
spojrzenie ukrzyżowanego Jezusa na Łotra. Jezus popatrzył na niego z miłością i to przemieniło
jego wnętrze. Dobry Łotr, czyli mówiąc językiem
współczesnym: bandyta, przestępca, kryminalista,
został pierwszym katolickim świętym („Dziś ze Mną
będziesz w raju” – por. Łk 23,43), którego mamy naśladować – oczywiście nie w jego przestępstwach,

Radom – miasto piękna,
pokoju i radości
Tak wiele jest na świecie pięknych miast...
Nocą nad nimi gwiazdy płoną srebrne i księżyc się uśmiecha
sympatycznie
A dniem – niezależnie od pory roku: czy to zima, lato, jesień
czy wiosna
Paryż, Tokio, Rzym, Sydney czy Barcelona –
- w błękicie nieba zanurzone śmieją się
do złocistego słońca ślicznie!
Lecz na mapie świata jest także moje miasto
W którym żyć mi przyszło lat – więcej niż kilkanaście...
No właśnie; to RADOM. Miasto moich ojców i mojej młodości
Na samą myśl o nim, nieśmiały uśmiech sympatii
na moich ustach wciąż gości...
................................................................
Choć nie jest on z pewnością wielką metropolią,
To nic. Wszak tu jest mój świat – mój dom, Rodzice najdrożsi
O których ja, osoba w średnim wieku
Nie umiałabym myśleć bez szczerej miłości!
Radom – gród prastary – może się poszczycić
Bogatą historią długich wieków...
Na Rynku, co Placem 800 – Lecia się zwie
Wznoszą się historii pomniki...
Gdy patrzę na złotą jesienią, czy wiosną szmaragdową, ukraszone
Domy: Esterki, Gąski, Archiwum
i inne – bogato sztukaturką zdobione
wąziutkie, piękne kamienniczki ulic: Moniuszki, Żeromskiego etcétera.
(ech, co tu wyliczać!)
Ja kocham swój Radom, jak coś najdroższego
Nie zamieniłabym się, by gdzieś indziej mieszkać
Po prostu z nikim, no z nikim!
Gdy ranek się budzi nad Radomiem starym
Gołębie szybują po błękicie Nieba
Spoglądając na nie – (z igiełką zazdrości)
Myślę sobie wtedy: „Och, szczęśliwe ptaki
One widzą całą miasta panoramę
i nowe osiedla Gołębiów, Michałów, Wośniki, Południe
i nad podziw piękne prastare Świątynie:
Pełen majestatu – Kościół Bernardynów
I strzelistą wieżę Kościoła Farnego
i jeszcze do tego – czarowne, pokryte platyną lat wielu
przepiękne kopuły Katedry Mariackiej;
A więc – przyjacielu:
Ja kocham to, miasto o każdej dnia porze:
I rankiem, gdy biegłam do kochanej szkoły,
w południe, gdy słyszę dźwięk kościelnych dzwonów
o zmierzchu, gdy słońce czerwone zniża się do kresu,
by trochę odpocząć...
Radomiu najmilszy! Zawsze będziesz piękny:
spowity w śnieżynki, czy w złociste liście
czy to – gdy na wiosnę wybuchnie bzów biel i ametyst,
czy w żarze popołudnia, gdy majowe słońce
obudzi tysiące kolorowych kiści...
Katarzyna Wilczyńska

W przyszłą niedzielę 30 lipca po Mszy Świętej o godz. 9.30
będziemożliwośćzgłoszeniasiędosłużbymuzycznejnaczas
pielgrzymki na Jasna Górę. Serdecznie zapraszamy ludzi
młodych,którzypragnązrealizowaćswójtalentmuzyczny.

W MINIONYM
TYGODNIU

Odeszli do Pana:

Kazimierz Osiński – 08. 07. 2006 r. (l. 69)
Józefa Przybysz – 11. 07. 2006 r. (l. 86)
Marta Grażyna Rulska – 12. 07. 2006 r. (l. 44)
Zoﬁa Kowalczyk – 12. 07. 2006 r. (l. 95)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:

Igor Damian Kostrzewa
Piotr Piskorz
Zuzanna Skwarczyńska
Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związekmałżeńskizawarli:

Edyta Banaszczyk i Krzysztof Pacocha
Aneta Kornafel i Mariusz Kotkowski
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA
W 40 rocznicę ślubu Teresy i Krzysztofa
w 30 rocznicę ślubu Wandy i Józefa
w 20 rocznicę ślubu Iwony i Mirosława
w 13 rocznicę ślubu Iwony i Tomasza
w 4 rocznicę ślubu Ewy i Jacka
w 3 rocznicę ślubu Nanny i Michała
w 1 rocznicę ślubu Magdaleny i Mariusza
w 70 rocznicę urodzin Bogumiły
w 60 rocznicę urodzin Tadeusza
w 40 rocznicę urodzin Roberta
w 18 rocznicę urodzin Katarzyny
w 18 rocznicę urodzin Pawła
w 5 rocznicę urodzin Kai
w 1 rocznicę urodzin Michała
wszelkichpotrzebnychłaskBożych,miłości,pokoju,
radości,mądrości,ludzkiejżyczliwości,zdrowia,
Bożego błogosławieństwa, opieki Najlepszej z
Matek–MaryiorazmocyDuchaŚwiętegożyczy
Redakcja

W drodze
ześw.WincentymPallottim

Celem każdej
myśli, każdego
słowai wszelkiego
działaniamusibyć
Bóg, od którego
pochodziwszelkie
dobro.

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl; www.jozef.radom.opoka.org.pl

Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Marek Gos,
ks. Grzegorz Zieliński, Piotr Dyjo, Daria Cielniak, Agnieszka Kołodziejska, Katarzyna Langowska, Wioleta Stańczak, Monika Grzesiak, Paweł Grzesiak, Szczepan Zięba.

2 | Moja Paraﬁa

druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

