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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 691
15/06/2008

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
15 czerwiec 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
LITURGIA SŁOWA
Wj 19, 1 – 6a
Psalm 100
Rz 5, 6 – 11 
EWANGELIA: Mt 9, 36 – 10, 8    

16 czerwiec 2008r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aliny, Anety, Benona
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 3 – 8. 12 – 17. 22
Psalm 5
EWANGELIA: Mt 5, 38 – 42     

17 czerwiec 2008r. – WTOREK
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 25 – 31a. 33 – 34  
Psalm 51
EWANGELIA: Mt 5, 43 – 48     

18 czerwiec 2008r. – ŚRODA 
Imieniny: Elżbiety, Marka, Bjorna
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 2, 1. 6 – 14 
Psalm 31
EWANGELIA: Mt 6, 1 – 6. 16 – 18       

19 czerwiec2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Gerwazego, Romualda
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1 – 14 
Psalm 97
EWANGELIA: Mt 6, 7 – 15  

20 czerwiec 2008r. – PIĄTEK 
Imieniny: Bogny, Florentyny, Rafaela 
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 11, 1 – 4. 9 – 18. 20 
Psalm 132
EWANGELIA: Mt 6, 19 – 23 

21 czerwiec 2008r. – SOBOTA
Imieniny: Alicji, Alojzego, Demetrii
LTURGIA SŁOWA:
2 Krn 24, 17 – 25 
Psalm 89 
EWANGELIA: Mt 6, 24 – 34     

Ewangelia: Mt 9, 36 – 10, 8

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo  
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy! 
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 
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Z okazji 50 rocznicy Święceń Kapłańskich  
KS. Eugeniusza Klimińskiego SAC 

Życzymy łask Bożych,  
błogosławieństwa 

na drodze życia kapłańskiego, 
 opieki Matki Najświętszej 

– Królowej Apostołów w trudzie 
posługi kapłańskiej,  

 wstawiennictwa św. Wincentego Pallottiego  
i wszelkich potrzebnych Darów Ducha 

Świętego. Zapraszamy na stronę
www.mojaparafia. za. pl

XI     NIEDZIELA     ZWYKŁA   •   R O K   A
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HISTORIA NABOŻEŃSTW CZERWCOWYCH – cd.
Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością 

ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: 
św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej  
z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata - pod wpływem nakazów, jakie 
otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.  
 Św. Jan Eudes (1601-1680) w dekrecie o heroiczności cnót (1903) jest 
nazwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. W breve beatyfikacyjnym 
czytamy wprost: „Płonąc sam szczególną miłością ku Najśw. Sercom Jezusa 
i Maryi, powziął pierwszy - a nie było to bez natchnienia Bożego - myśl 
publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego, tak 
miłego nam nabożeństwa. (...) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku 
czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo 
całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa”. 
Jan Eudes chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą  
wprowadził było również to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył 
ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. 
Wreszcie nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził do liturgii Kościoła.  
Jan Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji  

szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami  
i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641), aby kapłani tegoż  
zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje 
swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, 
ave Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego 
Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje 
książeczkę O nabożeństwie do Najśw. Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje aprobatę teologów tekstów Mszy 
świętej i oficjum o Najśw. Sercu Pana Jezusa. 
 A jednak główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa przypada skromnej 
zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale 
w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by 
spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak
płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie 
rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce 
Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. 
Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy 
mojego Serca”.Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje 
Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo - pisze św. Małgorzata 
- jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form 
czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca. W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich 
objawień. W czasie wystawienia Najśw. Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami 
pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał Serce swoje w pełni blasku. 
Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze 
pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w duchu 
tegoż zgromadzenia odbywała się w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna („godzina święta”) 
oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była również ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu
za grzechy i oziębłość ludzką. Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło ostatnie 
wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najśw. Sakramentu, ukazał 
się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego 
aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej 
niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, 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 oddadzą Mu 
cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

                                                                               Ciąg dalszy w następnym numerze...
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WYWIAD Z KS. EUGENIUSZEM KLIMIŃSKIM SAC

9 czerwca 2008 roku 
przeprowadziliśmy
 telefoniczny wywiad 
z Księdzem Eugeniuszem 
Klimińskim SAC, który 
w tym roku obchodzi 
Jubileusz Pięćdziesięcio-
lecia przyjęcia święceń 
Kapłańskich. Ks. Eugeniusz 
był Proboszczem naszej 
parafii.

Podzielił się z nami 
swoimi  przeżyciami 
związanymi   kapłaństwem 
oraz owocami swojego 
swej służby Bogu 
i ludziom jako Kapłan, 
Pallotyn. Ksiądz Eugeniusz 

powiedział - „W ciągu 50 lat mojego kapłaństwa pracowałem 
w 12 placówkach. Do Radomia przybyłem jako Proboszcz 
po długiej pracy w Gdańsku, gdzie pracowałem w środowisku 
akademickim. W Radomiu pracowałem bardzo dużo. 
Robiłem to z zamiłowaniem. Budowa kościoła pochłaniała 
dużo pracy. 

W parafii św. Józefa pozytywnym dla mnie odkryciem 
była wartość rodziny. Doświadczałem tu dużo życzliwości 
oraz bardzo dobrze poznałem wcześniej wspomnianą wartość 
rodziny. 

Wydałem książkę pt.” Do niego należy ten czas”. 
Opisałem w niej 10 lat pracy na KUL-u, pracę w Gdańsku, 
Radomiu, Warszawie, Kutnie itd. 

Dziś przebywam w Klasztorze Sióstr Franciszkanek 
w Warszawie. Mogę mieć tu czas na przemyślenia. 
Dużo przebywam w konfesjonale, głoszę kazania. Robię to 
z wielką miłością i zadowoleniem. Moim owocem kapłaństwa 
jest to co pozostało po mnie we wszystkich placówkach 
w których przebywałem i pracowałem”.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Księdzu 
Proboszczowi Eugeniuszowi za poświęcony nam czas
 i życzyć wielu łask od Boga na dalsze lata kapłaństwa. 

Szczęść Boże! Rozmawiał  Bernard Pająk

Lednica 2008 - Jesteśmy przyjaciółmi... 
relacja z XII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych 

nad jeziorem lednickim na stronie www.mojaparafia.za.pl 

Boże zaufałem Tobie na wieki

Jesteś moim Bogiem
i nas wszystkich
w niebie i na ziemi. 
Mój Bóg, którego
kocham od dzieciństwa  
Otacza mnie opieką, 
zsyła łaski na ziemię –
potrzebne mi w życiu.
       

Wiem dobrze, że 
       mnie kochasz.
       Nie odmawiasz mi
       nigdy pomocy, którą
       odbieram z nieba
       na ziemi.
       Dobroć Boża jest
       wielka i niepojęta.
       Miłość niezgłębiona.

Wpatrzeni w Twoje
Boże Serce, które
jest skarbnicą miłości,
darów życia.
Nie lękamy się
na ziemi.
Mam Boga w niebie,
który mi pomoże 
w każdej chwili.
        

Boże, ufam Tobie!
        Nie zawstydzę się 
        na wieki.
        Dobroć Twoja trwa!

Stefan Suwała 
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w 55. rocznicę ślubu Marii i Aleksandra
w 45. rocznicę ślubu Haliny i Stanisława
w 30. rocznicę ślubu Krystyny i Tadeusza
w 11. rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława
w 30. rocznicę ślubu Krystyny i Wiktora
w   4. rocznicę ślubu Małgorzaty i Łukasza
w   2. rocznicę ślubu Katarzyny i Rafała
w 18. rocznicę urodzin Klaudii
w   6. rocznicę urodzin Dawida
w   1. rocznicę urodzin Mai
w   1. rocznicę urodzin Igora
w   1. rocznicę urodzin Kuby

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej i wszelkich 
potrzebnych łask na każdy dzień 

Związek małżeński zawarli:
Michalina Martyna Żytniska  

i Wojciech Stanisław Staśkiewicz
Iga Siewierska i Przemysław Olszewski

Ewa Rejmer i Marcin Miękus
Marzena Kurowska i Sławomir Halicki

Joanna Marta Wiśniewski  
i Sylwester Zaciera

Ewelina Anna Miekalczewska  
i Piotr Paweł Dusza

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Ochrzczeni zostali:
Miłosz Maj

Marcin Rochowski
Łukasz Dariusz Kowalski

Karol Jurmanowicz
Kacper Łukawski

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Jan Wasiak (l. 73)
Łukasz Herber (l. 29)

Barbara Chrzanowska (l. 82) 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. Dziś:

   - o godz. 17.00 – Nabożeństwo Czerwcowe; 
       w tygodniu – Nabożeństwo – bezpośrednio po Mszy Świętej 
      o godz. 18.30;
   - po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie 

wszystkich członków Wspólnoty Intronizacyjnej oraz 
osoby, które chciałby bliżej poznać Dzieło Intronizacji 
NSPJ. Spotkanie będzie miało miejsce w sali pod Kościołem;

2. W piątek – 20 czerwca – zakończenie roku szkolnego. 
Zapraszamy wszystkich Uczniów i Nauczycieli na Mszę 
Świętą, na godz. 8.00

3. 20 czerwca – na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie 
Rodziców Dzieci, które wyjeżdżają na wakacyjne rekolekcje 
oazowe. Spotkanie będzie miało miejsce w Kaplicy 
Świętej Rodziny.

4. W sobotę – 21 czerwca zapraszamy na Mszę Świętą Oazową, 
kończącą rok formacji w Duchu Oazy. 

      Msza Święta w kaplicy Świętej Rodziny, a po Niej – AGAPA.

5. 21 czerwca, w sobotę – organizujemy autokarową 
Pielgrzymkę do Lichenia. Koszt wyjazdu 70 zł. 

      Zapisy w zakrystii, lub w Kancelarii Parafialnej
      do środy włącznie.

6. W przyszłą niedzielę – 22 czerwca, podczas Mszy Świętej 
o godz. 13.00 będzie obchodzić Uroczyste 

    Pięćdziesięciolecie Święceń Kapłańskich Ks. Jerzy Maj. 
Czcigodnego Jubilata polecamy modlitwie i składamy 
najserdeczniejsze życzenia z okazji złotego Jubileuszu.

    KANCELARIA PARAFIALNA 
                                              
                           czynna:
               
             od poniedziałku do piątku

                              8.00 – 10.00
                          16.00 – 18.00
                w sobotę:    8.00 - 10.00  


