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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 690
08/06/2008

W  D Z I S I E J S Z Y M   N U M E R Z E 

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgiczny
8 czerwiec 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Maksyma, Seweryna, 
Medarda
LITURGIA SŁOWA
Oz 6, 3-6
Psalm 50
Rz 4, 18-25
EWANGELIA: Mt 9,9-13   

9 czerwiec 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Pelagii, Efrema, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17,1-6
Psalm 121
EWANGELIA: Mt 5,1-12    

10 czerwiec 2008r. – WTOREK
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17,7-16
Psalm 4
EWANGELIA: Mt 5,13-16    

11 czerwiec 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Barnaby, Barabasza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11,21b-26; 13,1-3
Psalm 98
EWANGELIA: Mt 10,7-13      

12 czerwiec2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Janiny, Onufrego, Placyda 
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 18,41-46 
Psalm 65
EWANGELIA: Mt 5,20-26

13 czerwiec 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 19,9a. 11-16 
Psalm 27
EWANGELIA: Mt 5,27-32

14 czerwiec 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Walerego, Elizy, Michała
LTURGIA SŁOWA:
1 Krl 19,19-21
Psalm 16 
EWANGELIA: Mt 5,33-37    

           Ewangelia: Mt 9,9-13

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: 
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, 

ale grzeszników. 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ IMIENIN

KS. ANTONIEGO 
CZULAKA SAC

składamy najserdeczniejsze 
życzenia: 

Żyj tak aby każdy kolejny 
dzień był niesamowity i 

wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak 
aby potem wspominać ją z 

radością.
Czerp energię z Jezusa 

Chrystusa, który jest samą 
Miłością i drogą prowadzącą ku szczęściu 

wiecznemu. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu. 
Żyj najpiękniej jak umiesz. A Maryja niech 
oręduje u Boga i wyprasza potrzebne łaski.
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Myśl tygodnia:  „Żadna praca 
nie poniża człowieka, bo w każdą  
możesz wlać ducha i uszlachetnić 
ją.”                               (J.I.Kraszewski)
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KONKURS APOSTOŁA 2008 –  OŁTARZEW 
W sobotę, 31 maja, w Pallotyńskim Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, odbył się XI  Finał 

„Konkursu  Apostoła”, w którym wzięli udział ministranci i lektorzy oraz  Ruch Światło – Życie  z naszej        
parafii. Do Ołtarzewa wyruszyliśmy około godz.8.00 pod opieką ks.Marcina Sawickiego SAC i s. Anny Samueli CR.  
Punktem szczególnym w tym dniu była Msza święta sprawowana przez ks. Prowincjała Czesława 
Parzyszka SAC,  podczas której zostało wprowadzonych 31 lektorów z różnych parafii pallotyńskich. Z naszej 
parafii zostało     wprowadzonych 5- ciu  lektorów:  Radosław Borzymowski, Jakub Horbacz, Wojciech Nowak, 
Bernard Pająk, Norbert Woźniak. Po uroczystym przeżyciu Mszy świętej i przyjęciu Komunii świętej udaliśmy 
się na  seminaryjny bigos i herbatkę.   

…po godz. 13.00  - W kościele seminaryjnym i w czterech salach Wyższego Seminarium Duchownego                           
rozpoczęliśmy pisanie testu  Konkursu Apostoła, który nie był taki łatwy bo musieliśmy się wykazać wiedzą 
z Księgi Rodzaju, Ewangelii według św. Łukasza i Mateusza oraz znajomością życiorysu św. Wincentego 
Pallottiego. 

Po uporczywych chwilach związanych z pisaniem testu,  przyszedł czas na rozgrywki sportowe w których to 
naszą parafię reprezentowali: w kat. Piłka nożna: Szkoła Podstawowa – ministranci młodsi oraz Szkoła Średnia 
–            ministranci starsi i Ruch Światło – Życie a także w kat.  Siatkówka  - oazowiczki i animatorki Ruchu Światło 
– Zycie.   Po zakończeniu wszystkich rozgrywek przyszedł czas na wyniki i nagrody.  

W kat. Piłka nożna – Szkoła Podstawowa - na boisku seminaryjnym,  ministranci młodsi pokonali w  finale
ministrantów z Warszawy, ciesząc się z pierwszego zwycięstwa w tej kategorii wiekowej, ale to nie koniec dobrych 
wieści z Konkursu Apostoła w kat. Siatkówka –  oazowiczki i animatorki Ruchu Światło - Zycie uległy w finale
kielczankom zajmując II miejsce. 

 GRATULACJE.  DO ZOBACZENIA ZA ROK NA XII  KONKURSIE APOSTOŁA.
                                 Piotr Dyjo 

 WSPOMNIENIA Z FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA
         Dnia 1 czerwca bieżącego roku z okazji Dnia Dziecka w          

Naszej Parafii rozpoczął się WIELKI FESTYN - Mszą Świętą o 
godz. 12:00, następnie u daliśmy się  na plac za Kościołem 
aby tam  dalej  świętować. Towarzyszyły nam huczne zabawy 
i doskonała atmosfera. Sprzyjała nam piękna, słoneczna    
pogoda. Były   przeróżne atrakcje, takie jak: grill, stoisko z 
lodami, loteria, dmuchana zjeżdżalnia oraz koncert zespołu 
„Mikstura”.   W loterii była potrójna  szansa na wygraną: jeden           
numerek losu zapisany był na podwójnych    karteczkach, z 
czego jedna połówka była wrzucona do „bębna” z  losami. 
Jedną nagrodę można było zdobyć już przy stoisku loterii, 
potem inne, atrakcyjniejsze losował na scenie znany 
i        lubiany ks. Zbigniew Kołodziej SAC i wreszcie nagrody    
główne: odtwarzacz MP4, MP3,    wierzę stereo oraz dwa 
wspaniałe rowery. 

Wokaliści z „Mikstury” wykonywali rozmaite, znane 
piosenki, np.:  „Kolorowe jarmarki” lub „Jedzie pociąg”.            

Zespół zapraszał do wspólnego śpiewu, tańców, na co publiczność reagowała z wielkim zapałem i z 
entuzjazmem.
To wielkie wydarzenie zakończyło się około godziny 18. Wszyscy wyśmienicie się bawili i wracali do domów  
mocno rozbawieni i opaleni.

Magdalena Dąbrowska lat 14
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Radość czerwcowych dni
Już czerwcowy blask słoneczny

roztoczyły delikatny dźwięk swój wokół; 
Słońce swym złotem najszczerszym

tak rozkosznie świat ogrzewa
W pachnącą zieleń soczystą      

 Przystrojone wszystkie drzewa, 
krzewy, krzaczki…

Rubinowe polne maczki 
śmieją się do chmurek mile

Och czerwcowe piękne chwile…
Ptaki – wilgi, szczygły, szpaki i słowiki oczywiście

skryły się w zieleni liści
w ciszy jakże uroczystej

i troskliwie strzegą z lękiem 
swych jajeczek śnieżnobiałych

błękitnych, nakrapianych ;
Jasnożółtych, czarnych- małych…

I do świtu gdy czerwona słońca kula
wypełza zza rzeki i wolna

wszystkie ptaszki zgodnym chórem 
pełnym głosem pieśnią wdzięczną się zanoszą,

która płynie aż do Nieba.
Ptaszki modlące się do Stwórcy

o pokój błogosławiony na skłóconej Ziemi proszą.
Rosa wczesnym rankiem czerwca

skrzy się i migocze w słońcu
tysiącami swych kolorów.

Szmaragdowa, świeża łąka skropiona
 diamencikami 

sięga aż ciemnego, boru…
A na łące zaś stokrotki

najskromniejsze z wszystkich kwiatów
Wdzięcznie śmieją się do słońca

i mrugając oczkiem złotym
Śpiewać maiłyby ochotę: 

„ Jakiż piękny świat czerwcowy
jakie życie piękne jest

Dajmy wszystko Jezusowi,
Który kocha swe stworzenia
I w dobroci swej niezmiernej

Tuli je do Serca Swego, 
tak czułego, gorącego,

że topnieją nasze serca.
Każdy chciałby lepszym być

Modląc się wiec do Jezusa, prosi:
- Panie, naucz nas, jak żyć?

Czerwiec- Tobie poświęcony.
W czerwcu – zdarzają się cuda.

Niejednemu więc się, uda
Zmienić kamień serca swego

A jak?  Bóg – Dobrocią
On to – wie…

Katarzyna Wilczyńska

HISTORIA NABOŻEŃSTW 
CZERWCOWYCH

 Czerwiec to miesiąc w sposób 
szczególny poświęcony czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Kult Serca Jezusowego wywodzi 
się z czasów średniowiecza; 
początkowo miał charakter 
prywatny, z czasem ogarnął 
szerokie rzesze społeczeństwa.

Mistyka średniowiecza łączyła 
kult Serca Jezusowego w bardzo 
żywym nabożeństwem do 
Najśw. Rany boku Jezusa. Do 
najpierwszych, którzy w Ranie 
boku, otwartej włócznią żołnierza, 
odnaleźli Serce Boże należy nieznany 

autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, 
że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że 
się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie 
- bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego 
boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a 
więc w dzień, który sobie Chrystus wybrał na święto Jego Serca, 
dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.

Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, 
którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem 
do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło 
szczególnej radości i uświęcenia:

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa 
wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał 
jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego 
dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce 
do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca 
stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i 
każdego wieczora czule je żegnała.

Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, 
św. Gertruda (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło 
jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy 
poemat miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś 
źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, 
że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień.

Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał 
się pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich rąk!” Na to 
święta: „Nie, Panie!” W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa 
i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

opr. Marcin Boryczka

Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze
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Związek małżeński zawarli:        

 Sylwia Buchacz i Łukasz Grzeszczyk
Anna Niezgoda i Paweł  Seweryn

Ewelina Kornafel i Błażej  Nadolny
Anna Fijałkowska i Łukasz  Rogoziński

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Ochrzczeni zostali:

Anna Grance 
Amelia Julia Runowska

Patryk Roguś
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:
Bogdan  Marian Nachtman (l.84)

Julian Skierczyński (l.69)
Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie…

w 40 rocznicę ślubu Zofii i Wacława
w 35 rocznicę ślubu Anny i Marka
w10 rocznicę ślubu Emilii i Jarosława       
w 11 rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława
w 10 rocznicę ślubu Izy i Karola
w 8 rocznicę ślubu Anny i Sylwestra
w 77 rocznicę urodzin Marianny
w 59 rocznicę urodzin Antoniego
 w 52 rocznicę urodzin Ewy
 w 20 rocznicę urodzin Patrycji
w 18 rocznicę urodzin Małgorzaty
w 18 rocznicę urodzin Patryka
w  4 rocznicę urodzin Andrzeja
w 3 rocznicę urodzin Rafała 

łask zdrowia, Bożego 
błogosławieństwa,spełnienia 

marzeń, darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej i 

wszelkich potrzebnych łask na 
każdy dzień 

1. Dziś:
-     o godz. 10.45 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji        

Ks. Antoniego Czulaka z okazji zbliżającego się Dnia Imienin. 
Księdza Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej;

- o godz. 17.00 – Nabożeństwo Czerwcowe; w tygodniu –            
Nabożeństwo – bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 18.30;

- serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą na godz. 18.00        
wszystkich Pielgrzymów oraz modlących się o  rychłą                                 
beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II;

- przypominamy o dodatkowej Mszy Świętej – w każdą niedzielę 
do końca sierpnia – o godz. 20.00

2. W piątek – 13 czerwca – Nabożeństwo Fatimskie dla Osób Star-
szych, Chorych i Samotnych. Jak zawsze – różaniec i okazja do 
spowiedzi od godz. 8.30 – a następnie Msza Święta o godz. 
9.00. Jest to Dzień Imienin Księdza Antoniego Czulaka; na 
Mszy Świętej Fatimskiej będziemy modlić się za Solenizanta 
w sposób szczególny.

3. Nabożeństwo Fatimskie dla Wszystkich – Dzieci, Młodzieży i 
Dorosłych – również 13 czerwca, w piątek. Odczytanie inten-
cji o godz. 19.00; następnie Msza Święta z Procesją Fatimską 
wokół Kościoła

4. Składamy serdeczne podziękowanie za złożone w zeszłą 
niedzielę indywidualne ofiary na budowę Naszego Kościoła w 
Mazowszanach.

5. W przyszłą niedzielę – 15 czerwca, serdecznie zapraszamy na 
spotkanie wszystkich członków Wspólnoty Intronizacyjnej 
oraz osoby, które chciałby bliżej poznać Dzieło Intronizacji 
NSPJ. Spotkanie odbędzie się w kawiarence, bezpośrednio po 
Mszy Świętej o godz. 18.00.

6. 21 czerwca, w sobotę – organizujemy autokarową Pielgrzymkę 
do Lichenia. Koszt wyjazdu 70 zł. Zapisy w zakrystii, lub w 
Kancelarii Parafialnej.

APEL !!! 
Podczas FESTYNU jednej  z uczestniczek zaginął 

aparat cyfrowy.
Aapelujemy do osoby, która znalazła aparat  aby 
przymiosła do Zakrystii . Z góry dziękujemy .


