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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 651
09/09/2007

XXIII Niedziela Zwykła ·  ROK C
Ewangelia: Łk 14, 25 – 33  

A szły za Nim wielkie tłumy. On od-
wrócił się i rzekł do nich: „ Jeśli 
kto przychodzi do Mnie, a nie ma 

w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie same-

go, nie może być moim uczniem.”

Kalendarz liturgiczny

09 września 2007 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Sergiusza, Anieli, 
Radosławy
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 9, 13 – 18b 
Psalm 90
Flm 9b – 10. 12 – 178  
EWANGELIA: Łk 14, 25 – 33 

10 września 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Łukasza, Mikołaja
LITURGIA SŁOWA:
Kol 1, 24 – 2, 3 
Psalm 62
EWANGELIA: Łk 6, 6 – 11 

11 września 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Dagny, Jacka
LITURGIA SŁOWA:
Kol 2, 6 – 15 
Psalm 145 
EWANGELIA: Łk 6, 12 – 19 

12 września 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Marii, Gwidona, 
Radzimira
LITURGIA SŁOWA:
Kol 3, 1 – 11 
Psalm 145
EWANGELIA: Łk 6, 20 – 26              

13 września 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Eugenii, Aureliusza
LITURGIA SŁOWA:
Kol 3, 12 – 17 
Psalm 150 
EWANGELIA: Łk 6, 27 – 38 

14 września 2007 r. – PIĄTEK
Imieniny: Bernarda, Cypriana
LITURGIA SŁOWA:
Lb 21, 4b – 9 
Psalm 78
EWANGELIA: J 3, 13 – 17 

15 września 2007 r. – SOBOTA
Imieniny: Marii, Albina, Nikodema
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 5, 7 – 9 
Psalm  31
EWANGELIA: J 19, 25 – 27 Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii.

MYŚL TYGODNIA:

Tak nazwał święty Mikołaj z Flue, 
który nie potrafił ani czytać, ani pisać, 
obrazek medytacyjny, w którego cen-
trum znajdował się medalion Chry-
stusa. Z centrum tego trzy promienie 
wychodziły od Chrystusa, a trzy biegły 
do Niego. Wymowny obraz ludzkiego 
życia: wychodzimy od Boga i zmie-
rzamy do Niego, a Chrystus wskazuje 
nam pewną drogę powrotu.   
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Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam ogrom możliwości duchowego wzrostu, który dokonuje się 
wtedy, gdy człowiek chce być w kontakcie z Bogiem wszelkimi możliwymi sposobami. Adoracja krzyża to jeden 
ze sposobów na bliskość Boga. Czy następne pokolenia będą z niego czerpać?

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest jednym z wyjątkowych w kalendarzu liturgicznym. Punktem 
wyjścia jest przecież wydarzenie historyczne z IV wieku, a mianowicie odnalezienie szczątków Krzyża Pańskiego, 
obrosłe legendą dotyczącą zarówno osoby cesarzowej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, jak i samych relik-
wii, które sprawdzono, kładąc na resztkach drzewa chorego, który natychmiast odzyskał zdrowie. Przesiąknięte 
duchem cudowności wydarzenie rychło stało się powodem do uroczystego świętowania, czyli de facto 
adorowania znaku krzyża świętego. Przyjrzyjmy się temu wzniosłemu zwyczajowi, który nadal stymuluje życie 
duchowe wielu chrześcijan.

Myśl chrześcijańska początkowo rozwija się na Wschodzie. Posługują się oni określeniem orbis graeco-
rum w znaczeniu historycznym, jako że kulturę czerpią bezpośrednio z tradycji greckiej. Biblia i jej wykładnia 
teologiczna, filozofia i ikonografia kwitną na Wschodzie. Starożytny, chrześcijański Wschód to swoisty zlepek 
uczuciowości i mistycyzmu, zupełnie dziś nam obcy. Otóż odczuwanie świętości jest, w mniemaniu starożytnych, 
zbudowane na pięciu zmysłach, odsunięte od rozumu, który ma się zachwycać, a nie wątpić. Dotknięcie świętej 
księgi, patrzenie na ikonę, spożywanie postaci eucharystycznych, zapach olejków używanych w dość specyfic-
zny sposób, to dla ludzi tamtej epoki namacalna możliwość obcowania z sacrum.

W Bazylice Ukrzyżowania z IV wieku stał ogromny obity złotymi blachami krzyż ufundowany przez Kon-
stantyna. Rozszerzone ramiona krzyża zdobiły gemmy (czerwone kamienie – karneole, rubiny). Krzyż miał na 
zakończeniach złote kule. Przy nim zawsze paliły się lampki, zaś po ramieniu pionowym spływał olej z dodat-
kami balsamu, który zabierali pielgrzymi jako leczniczy, po prostu olej święty. Stawał się święty, bo spływał po 
świętym przedmiocie – krzyżu. Jak widać, to dość odległe naszej mentalności myślenie.

Opis pielgrzymki z IV wieku niejakiej Egerii obrazowo opisuje nam zwyczaje modlących się przed krzy-
żem ludzi. Krzyż stał się bezcenną relikwią, źródłem czerpanej zmysłami świętości. Zachwycone możliwościami 
dociekań teologicznych średniowiecze, zajęte sporami o stosunek wiary i rozumu, stopniowo przesuwa akcenty 
ze zmysłowego doświadczenia świętości na rozumowe przyjęcie prawd wiary. Nie znika jednak znak krzyża, 
co więcej, silna jest potrzeba manifestacji wiary przez ten znak. Ruch protestancki przyjmuje krzyż jako znak, 
ale nie źródło świętości. Czasy baroku eksplodują na nowo potrzebą uczuciowej religijności. Pojawia się „moda 
na relikwie”. Krzyż na nowo staje się źródłem, z którego czerpie pobożny człowiek doświadczenie spotkania ze 
świętością Boga.

XIX wiek to czas niepokojów wewnętrznych i tradycyjnej pobożności. Splata się chęć pogłębionej mod-
litwy z graniczącą z magią pobożnością, zbudowaną na potrzebie doświadczenia cudu. Rozkwita jednak wiele 
pięknych nurtów życia duchowego, jak choćby adoracja Najświętszego Sakramentu czy adoracja krzyża. 
Wiek XIX stał się szkołą życia wewnętrznego, biorącego rozbrat z suchym rozumem oraz egzaltowaną i płytką 
religijnością. Wystarczy sięgnąć do zeszytów małej Tereski z Lisieux, by zrozumieć, jak długa była to droga.

Można zadać pytanie: co nam dziś pozostało z tego pierwotnego doświadczenia wewnętrznego, usilnie po-
szukującego spotkania ze świętością przy pomocy zmysłów i rozumu, suchej racjonalności i egzaltacji, pragnie-
nia cudu i wyschniętych dociekań? Czas niemocy duchowej, z religijnego punktu widzenia, doznaje obecnie 
znaczącego spolaryzowania. Co do duchowości to pojawiają się tendencje albo do pogłębienia życia religijne-
go, albo do zerwania kontaktów ze wspólnotą Kościoła. Są jednak duże możliwości wewnętrznego rozwoju. Ist-
nieje przy tym „duchowość środka”, czyli przywiązanie do tradycyjnych sposobów życia wewnętrznego z chęcią 
głębokiej religijności równocześnie.

Nie zapominajmy, że adoracja krzyża przybliża doznanie świętości, ale w odbiorze współczesnym nie stano-
wi już jedynego doświadczenia religijnego. Błędem byłoby jednak pozbawiać nas uczuciowego i zmysłowego 
kontaktu z Bogiem poprzez znaki, w imię nacisku kładzionego na wewnętrzną sferę przeżyć, gdyż jako ludzie 
działamy integralnie. Byłoby wielkim zubożeniem odcięcie jednego z tych korzeni, z których czerpie materialna 
i duchowa kultura naszej epoki. Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam ogrom możliwości duchowego 
wzrostu, który dokonuje się wtedy, gdy człowiek chce przebywać w kontakcie z Bogiem wszelkimi możliwymi 
sposobami. Adoracja krzyża to jeden ze sposobów na bliskość Boga. Czy następne pokolenia będą z niego 
czerpać?

wwks. Grzegorz Wąsowski

W blasku Krzyża
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ZAPRASZAMY
członków i sympatyków Wspólnoty dla

intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
na

II Ogólnopolskie Nocne Czuwanie i Adorację
Najświętszego Sakramentu

do
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na 

Świętym Krzyżu dnia
14/15 września 2007r.

Czuwanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godz. 
21.00 a zakończy Mszą Św. o godz. 6.00

W czasie czuwania modlić się będziemy w następujących in-
tencjach:

- wynagradzającej Panu Jezusowi i Matce Bolesnej za grze-
chy ludzkości

- za Polskę Ojczyznę naszą i rządzących
- o Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce
- dziękczynnej za Intronizację Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w Tarnobrzegu

W czasie czuwania przed Najświętszym Sakramentem mo-
dlitwy będą prowadzić wspólnoty z poszczególnych diecezji 
oraz Posłowie i Senatorowie. Dla diecezji radomskiej przewidzia-
ny jest czas od godz. 3.00 do 3.30 poprowadzimy modlitwę Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia.

Sanktuarium na Świętym Krzyżu to miejsce szczególne. 
Znajduje się tu bowiem pięć małych cząstek Pańskiego Krzyża 
wtopionych w złotą Karawkę, podwójny Krzyż, który stanowi 
bezcenną relikwię w tym najstarszym polskim sanktuarium.

Dlatego pielgrzymowali tutaj nasi królowie, aby wypraszać 
wszelkie łaski dla Polski, dla narodu i dla siebie samych.

I tak w roku 1386 Władysław Jagiełło jadąc z Litwy do Kra-
kowa, aby poślubić Jadwigę, przybył na Św. Krzyż. Także przed 
bitwą pod Grunwaldem w roku 1410 dwa dni spędził tutaj na 
modlitwie.

Pielgrzymował tu Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I, Zyg-
munt III, Jan Kazimierz z małżonką, pielgrzymowali przedstawi-
ciele wszystkich przednich rodów polskich.

Przede wszystkim jednak szukał tu pociechy i pomocy du-
chowej prosty polski lud.

Dlatego też w tym miejscu pragniemy i my wypraszać po-
trzebne łaski dla Kościoła, Ojczyzny naszej i rządzących oraz nas 
samych, aby dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa 
rozszerzyło się na cały kraj.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w czuwaniu.
Wyjazd z Radomia 14 września 2007r. - piątek (Święto Pod-

wyższenia Krzyża Świętego), sprzed kościoła Królowej Aposto-
łów parafii Św. Józefa, ul. Młodzianowska 124 (skrzyżowanie ul. 
Młodzianowskiej i Jana Pawła II) o godz. 18.00 Koszt 10 zł.

 Zgłoszenia pod nr telefonów: 
048/363 38 09 i 048/363 10 14

Gra świateł na klombie 
różnobarwnych astrów 

w gorący dzień lata

Gdy lato do kresu dobiega
Staje się tak jakoś sennie 

Słońce wciąż praży
Lecz można rzec: Jest już troszeczkę je-

siennie
Kolory aksamitek płoną w błękitnym 

powietrzu, mówiąc:
My wiemy, że lato się kończy;

Ta najpiękniejsza pora
I słońca nam, żal i nieba…

I lata, które gaśnie…
I my – nie chcemy zasnąć.
Strzępiaste, puchate astry

do Słońca twarz wystawiają
Jakby w żarliwej modlitwie

o jak najdłuższe życie 
tu, na tej Ziemi błagają!

Te jasne kanarkowe,
I te różowe, puszyste

I śnieżną bielą błyszczące,
takie bielutkie, śnieżyste

I jeszcze innych kolorów, których nie 
sposób wyliczyć

Wszystkie, cudowne astry
w gorącej modlitwie krzyczą:

„Chcemy, by piękna pora
jaką jest lato na świecie,

nigdy się nie kończyło
To wszyscy dobrze wiecie!

Malutkie aksamitki, złotem
żółcią, czerwienią, także w gorącym 

słońcu 
swymi barwami się mienią.

I kiedy nikt nie widzi, płaczą kwietnymi 
łzami:

„Lato nie odchodź jeszcze,
Pozostań na zawsze z nami!”

A smukłe gladiolusy patrząc w lazuryt 
nieba

błagalne pienia wznoszą:
„Słońce, Słoneczko kochane

Tak, nam ciebie potrzeba!
Świeć nam, ogrzewaj, ratuj nas
Wstaw się za nami do Nieba!”

I z pożegnalnym śpiewem powoli
lecz nieubłaganie 

gasną kolory kwiatków 
Kończąc swój letni taniec.

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE
W MIESIĄCU 
S I E R P N I U

                            
1. Dziś Nabożeństwo Maryjne w intencji wszystkich na-

uczycieli, katechetów oraz dzieci i młodzieży o godz. 
17.00.

2. W czwartek, 13 września, Nabożeństwo Fatimskie dla 
osób chorych, starszych i cierpiących. Msza święta o 
godz. 9.00, po niej błogosławieństwo chorych Naj-
świętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spo-
wiedzi od godz. 8.30.

3. W piątek, 14 września, Nabożeństwo Fatimskie dla 
wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Odczyta-
nie próśb i podziękowań o godz. 18.30, Msza święta 
z kazaniem o godz. 19.00, następnie krótkie Nabo-
żeństwo, Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej Fa-
timskiej. Bardzo prosimy o przyniesienie na procesję 
świec, zabezpieczonych przed kapaniem wosku.

4. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do pu-
szek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

5. Serdecznie dziękujemy za indywidualne ofiary złożo-
ne w ubiegłą niedzielę na rozpoczynającą się budo-
wę kościoła na Mazowszanach. 

6. Jeszcze jest możliwość wyjazdu na Uroczystość Koro-
nacji Obrazu M.B. Bolesnej Królowej Polski w Kałko-
wie-Godowie. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej. Wyjazd sprzed kościoła w nie-
dzielę 15. września o godz. 8. 00. Planowany powrót 
ok. godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.                                           

i Ochrzczenie zostali:

Alan Patric Krakowiak 
Jakub Bartosz Swora
Gabriela Lucy Young 

Laila Natalia Froglv 
Aleksandra Masełek

Łukasz Karol Dobrowolski
Wiktoria Maria Wójtowicz

Marcel Markowski
Oliwia Nowotnik
Piotr Borowiecki
Zuzanna Dziuba

Miłosz Antoni Gajewski
Tomasz Mirosław Kijak
Mikołaj Andrzej Dadej

Oliwier Urban
Filip Patryk Galbarczyk

Oliwia Monika Włodarczyk
Mikołaj Maciej Kamiński

Patryk Płatos
Piotr Bartoszuk

Olaf Bzducha

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:

Katarzyna Maria Ferst  i Sebastian Mienkinia
Martyna Barbara Jakóbowska i Paweł Sebastian 

Liwanowski
Karolina Katarzyna Makuch i  Łukasz Grzegorz 

Majewski 
Agnieszka Katarzyna Wisińska i Przemysław Paweł 

Pietrzyk
Katarzyna Maria Krawiec i Karol Marek Marzec

Justyna Julita Godlewska i Łukasz Winiarski
Anna Beata Skórkiewicz i Łukasz Zieliński

Anna Jolanta Gibaszewska i Dariusz Tadeusz 
Kaszuba

Dorota Marzec i Sebastian Aleksander 
Moszczyński

Ewelina Idziak i Jarosław Kozakiewicz 
Jolanta Chochoł i Andrzej Nierubliszewski

Julita Aneta Krawczyk i Aurelio Manzi
Anna Barbara Kowalczyk i Grzegorz Zbigniew Bąk

Agnieszka Mucha i Krzysztof Piotr Oleksy 
Moniak Elżbieta Kwiatkowska i Norbert 

Włodarczyk
Katarzyna Justyna Wójcicka i Rafał Domański
Małgorzata Monika Wależyna i Paweł Janota

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana:

Zofia Guzak
Elżbieta Anczakowska
Janina Pudzianowska 

Joanna Teresa Supłatowicz
Aleksander Michalczewski

Czesław Grabowski
Stanisław Wiśniewski

Stefan Władysław Piszczek
Jan Gotkowicz
Marianna Bąk

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W 46. rocznicę ślubu Danuty i Mariana
w 35. rocznicę ślubu Heleny i Tadeusza
w 10. rocznicę ślubu Agnieszki i Roberta
w 10. rocznicę ślubu Bożeny i Janusza
w 8. rocznicę ślubu Agnieszki i Cezarego
w 5. rocznicę ślubu Magdaleny i Erazma
w 1. rocznicę ślubu Agnieszki i Konrada
w 1. rocznicę ślubu Anny i Artura
w 1. rocznicę ślubu Darii i Mirosława
w 86. rocznicę urodzin Zofii 
w 80. rocznicę urodzin Marianny
w 36. rocznicę urodzin Elżbiety
w 25. rocznicę urodzin Justyny
w 18. rocznicę urodzin Adrianny
w 18. rocznicę urodzin Agnieszki
w 18. rocznicę urodzin Aldony
w 6. rocznicę urodzin Weroniki
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa, spełnienia marzeń, darów 
Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej i wszelkich potrzebnych łask 
na każdy dzień życzy Redakcja

ŻYCZENIA


