TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 592

23/07/2006

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA ∙ ROK B
Ewangelia Mk 6, 30 – 34

O

dpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to
i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast,
a nawet ich uprzedzili.

Właściwy
odpoczynek!
Często zapominamy o tym, że najbardziej męczy człowieka drugi człowiek. Ciągłe gadanie, szum, hałas cywilizacji, bardzo głośna muzyka. Ukojenie daje pustynia, miejsce
odosobnione. Powinniśmy często zanurzać się we własnym wnętrzu i słuchać rytmu
swego serca.
Drogi Przyjacielu! Należy szukać Boga w sobie samym, On chce zamieszkać w każdym
człowieku i tylko On daje prawdziwy pokój duszy i ciała. Dlaczego tak mało czasu poświęcasz na przebywanie z Nim? Czyżbyś nie rozumiał Ewangelii?
Ks. Sylwester

„Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ulitował się nad nimi. Byli
bowiem jak owce,
nie mające pasterza.”
Nienawidzili
się
i jedni podjudzali
przeciw drugim,
jedni polowali na
drugich, gonili
za szczęściem
i
wciąż
pozostawali
sami.
W
J e z u s i e
znajdują
pasterza:
gromadzi
ich
wokół
siebie, przy
Nim
każdy
ma
swoje
miejsce,
j a k i e g o
potrzebuje,
każdy
słucha
słów kierowanych
właśnie do niego.
Jego litość nie jest
biadoleniem. Przenika
do serca. Leczy.

Kalendarz liturgiczny
23 lipca 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Brygidy, Bogny, Bolesława
LITURGIA SŁOWA:
Jr 23, 1 – 6
Psalm 23
Ef 2, 13 – 18
EWANGELIA: Mk 6, 30 – 34

24 lipca 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Kingi, Krystyny, Olgi, Ludwiki,
Krzesimira, Kunegundy
LITURGIA SŁOWA:
Mi 6, 1 – 4. 6 – 8
Psalm 50
EWANGELIA: Mt 12, 38 – 42

25 lipca 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny,
Olimpii, Żakliny
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 4, 7 – 15
Psalm 116b
EWANGELIA: Mt 20, 20 – 28

26 lipca 2006 r. – ŚRODA
Imieniny: Joachima, Anny, Grażyny,
Mirosławy, Anety
LITURGIA SŁOWA:
Syr 44, 1. 10 – 15
Psalm 132
EWANGELIA: Mt 13, 16 – 17

27 lipca 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Celestyna, Rudolfa, Julii, Natalii,
Cyryla, Cezarego
LITURGIA SŁOWA:
Jr 2, 1 – 3. 7 – 8. 12 – 13
Psalm 36
EWANGELIA: Mt 13, 10 – 17

28 lipca 2006 r. – PIĄTEK
Imieniny: Wiktora, Melchiora, Ady, Aliny
LITURGIA SŁOWA:
Jr 3, 14 – 17
Psalm Jr 31, 10. 11 – 12ab. 13
EWANGELIA: Mt 13, 18 – 23

29 lipca 2006 r. – SOBOTA
MYŚL TYGODNIA:

Poszukiwanie szczęścia dla niego samego nie daje nam nic poza znudzeniem, ponieważ szczęście można znaleźć tylko szukając czegoś innego niż szczęścia.
Marcel Proust
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Imieniny: Marty, Olafa, Flory, Konstantego
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13, 1 – 2. 14 – 16
Psalm 34
EWANGELIA: J 11, 19 – 27

INFORMACJE

i

1. Dziś o godz. 17.00 Nabożeństwo połączone z adoracją Najświętszego
Sakramentu.
2. We wtorek 25 lipca wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Wszystkich zmotoryzowanych zapraszamy na Mszę św. na godz.
18.00. Po Mszy św. poświęcenie pojazdów.
3. W środę 26 lipca przypada wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi
Panny – Joachima i Anny.
W przyszłą niedzielę 30 lipca po Mszy Świętej
o godz. 9.30 w salkach pod plebanią będzie
możliwość zgłoszenia się do służby muzycznej
na czas pielgrzymki na Jasna Górę. Serdecznie
zapraszamy ludzi młodych, którzy pragną
zrealizować swój talent muzyczny.

W niedzielę 30 lipca po Mszy św. o godz.
9.30 w salkach pod plebanią będzie możliwość
zgłoszenia się do służby bagażowej na czas
pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy.

Hospicjum

„...Czym dom pachnący goździkami
Czym domu pobielone ściany
Gdy brak miłości między nami
Gdy się w tym domu nie kochamy...”
„Tu es Petrus”
Jak zwykle w sobotę „urzęduję” w Hospicjum. Jadę, między innymi, do pani Alicji, razem z doktor
Marią. Chora jest pod naszą opieką dopiero od wczoraj. Stan bardzo ciężki.
Pani Grażyna, córka, mówi, że mama była pod opieką przychodni paliatywnej. Opowiada, jak przyszły
pielęgniarki i powiedziały, że tu się już nic nie da zrobić. Mogą podłączyć jedynie kroplówkę, ale w
razie, gdyby chora poczuła się gorzej, to muszą sami odłączyć. I poszły. Widząc takie podejście, rodzina
zadecydowała o przejściu pod naszą opiekę
Nasza doktor jedzie tam z wolontariuszką Zosią dopiero o godz. 23, po ostatniej zaplanowanej
wizycie. Podają leki przeciw duszności, przywożą koncentrator tlenu, materac przeciwodleżynowy. Bo
to nie prawda, że już nic nie można zrobić. Nasz duszpasterz, ks. Marek mówi, że chodzi o to, aby
chory żył godnie do ostatniej chwili. Wszystkie nasze zabiegi są po to, aby chory jak najmniej cierpiał.
Nasi wolontariusze wychodzą z tego domu o godz. 1 30.
Dziś, to ja mam zaszczyt wejść do tego domu. Pomagamy umyć chorą, podajemy leki. Kiedy patrzę na
córkę, która siedzi przy swojej mamie, obejmuje Ją, głaszcze i mówi czułe słowa, z trudem powstrzymuję łzy,
ponieważ chora przypomina mi moją mamę. I tu przychodzi taka myśl, że tak mało czasu Jej poświęcam w tym
natłoku zajęć. Ale KOCHAM CIĘ MAMO! ( Kiedy ostatnio powiedzieliście to swoim mamom?)
To już ostatnie chwile, które One mogą ze sobą spędzić. I nawet niezbyt przyjemny widok tzn. „fusowate”
wymioty i nieprzyjemny zapach ( krwawienie z żołądka) nie są w stanie odstraszyć kochającej córki.
Wielu ludzi pyta mnie, dlaczego na Wiejskiej nie ma chorych? Dlaczego tu nic nie robimy?
„... Czym domu pobielone ściany...”
Możemy zająć się remontem, malowaniem, ale czy będzie wtedy czas dla chorego? A przecież nie
możemy Mu powiedzieć żeby zaczekał. Każdy czuje się najlepiej we własnym domu, wśród własnych
książek, bibelotów, gdzie może sam wszystkiego dopilnować, gdzie nie ma skrępowania godzinami
odwiedzin itp. jak w szpitalu. Oczywiście, są sytuacje, kiedy chory nie może zostać w swoim domu
i wtedy trzeba Mu zbudować Hospicjum- Dom. Ale do tego potrzebna jest cała armia ludzi i masę
pieniędzy. Liczymy więc na Wasze gorące serca i zrozumienie.
Wiadomość z ostatniej chwili. Dziś rano tj. w niedzielę 25.06 o godz.9, zmarła pani Alicja. Rodzina
odnosząc koncentrator i materac jest wdzięczna za okazaną pomoc. I znów powiększyło się grono
naszych rodzin osieroconych.
Wasz kochający wolontariusz hospicyjny
Monika Wężyk

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali:
Kinga Wiktoria Dygas
Maja Wiktoria Jóźwik
Natalia Sylwia Nowak
Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Anna Tomczyk i Konrad Mazur
Monika Kowalczyk i Tomasz Pakosz
Barbara Szczodra i Artur Łopuszyński
Aneta Kornafel i Mariusz Kotkowski
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA
W 55 rocznicę ślubu Ireny i Stanisława
w 50 rocznicę ślubu Janiny i Bronisława
w 30 rocznicę ślubu Joanny i Władysława
w 25 rocznicę ślubu Alicji i Tadeusza
w 21 rocznicę urodzin Magdaleny
w 18 rocznicę urodzin Pawła
w 5 rocznicę urodzin Marysi
w 4 rocznicę urodzin Kacpra
wszelkich potrzebnych łask Bożych, miłości, pokoju,
radości, mądrości, ludzkiej życzliwości, zdrowia,
Bożego błogosławieństwa, opieki Najlepszej z
Matek – Maryi oraz mocy Ducha Świętego życzy
Redakcja

W drodze
ze św.Wincentym Pallottim

Pamiętajmy, że nie
jesteśmy sami: jest
z nami Ojciec, jest
Syn, jest Duch Święty;
są z nami wszyscy
aniołowie i święci oraz
ich Królowa, a nasza
Matka, Najświętsza
Maryja.
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