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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 795
13/06/2010

XI NIEDZIEL A   Z W Y K Ł A
Kalendarz liturgiczny

EWA NGELI A: Łk 7,  36 -  50
13 czerwca 2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 12, 1. 7-10. 13
PSALM 32
Ga 2, 16. 19-21
EWANGELIA: Łk 7, 36-8, 3 (Łk 7, 36-50)

14 czerwca 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Walerego, Elizy, Michała
Bł. Mochała Kozala bp i męczennik
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22
PSALM 5
EWANGELIA: Mt 5, 38-42

15  czerwca 2010r. – WTOREK
Imieniny: Jolanty, Wita, Wioli
Bł. Jolanty, zakonnicy
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 25-31a. 33-34
PSALM 51
EWANGELIA: Mt 5, 43 – 48

16 czerwca 2010r. – ŚRODA
Imieniny: Aliny, Anety, Benona
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 2, 1. 6-14
PSALM 31
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

17 czerwca 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana
Św. Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1-14
PSALM 97
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

18 czerwca 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Elżbiety, Marka, Bjorna
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20
PSALM 132
EWANGELIA: Mt 6, 19-23

19 czerwca 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Gerwazego, Romualda
Św. Romuald, opata
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 24, 17-25
PSALM 89
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

Faryzeusz mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, 
co za jedna jest ta kobieta ..., że jest grzesznicą ”

W mniemaniu faryzeusza Chrystus nie wiedział „ co za jedna jest ta 
kobieta”. „Lepiej” od Jezusa wiedział faryzeusz. Jak łatwo przyszło mu 
ocenić drugiego człowiek. On jest lepszy, on lepiej wie. A my? Czy nie 
jesteśmy podobni do faryzeusza? Wytykamy cudze, nie dostrzegamy 
własnych grzechów. Kobieta swoim postępowaniem udowodniła jak 
bardzo umiłowała, dlatego „ odpuszczone są jej liczne grzechy”. Była 
bliżej Boga niż faryzeusz. Abyśmy dostąpili odpuszczenia grzechów 
musimy bardziej miłować bliźniego i mocniej wierzyć Bogu. 

„ZOSTAŁEŚ Z LUDU WZIĘTY I DO LUDU JESTEŚ POSŁANY”

Z okazji imienin 

KSIĘDZA   ANTONIEGO   CZULAKA   SAC

 składamy najserdeczniejsze 
życzenia: 
życia - które będzie 
cudownym darem Bożym 
dla całego Kościoła.
Niech wspiera Cię Maryja - 
Matka wszystkich kapłanów, 
św. Wincenty i twój patron 
- św. Antoni.

Niech twoja praca przynosi obfite owoce
i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy również pogody ducha i wiele radości 
każdego dnia, oby uśmiech  
często gościł na Twej twarzy.

Do życzeń dołączamy naszą modlitwę  Szczęść Boże!
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Dnia 21 czerwca w poniedziałek o godzinie 17 zostanie odprawiona w naszej parafii
przez Ojca Józefa Witko - Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Ojciec Józef Witko OFM, franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, już od ponad dziesięciu 
lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego roku uczestniczy 
w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Niniejsze wiadomości znalazłam w  książce Ojca Józefa zawierające świadectwo Jego 
posługi  – „Uzdrawiająca moc Ducha Świętego”. Znajdziemy w niej konferencje na temat uzdrowienia duchowego 
i fizycznego, życia wewnętrznego i modlitwy. Książka (będzie można ją zakupić w busie przed Kościołem) 
zawiera również teksty modlitw o uzdrowienie – fizyczne, wewnętrzne, uzdrowienie wspomnień i relacji rodzinnych. 
Jednak najważniejszą jej częścią jest zbiór poruszających świadectw uczestników. Są to osoby, które doznały 
różnorakich uzdrowień – czasami z chorób i sytuacji, które medycyna nazywa beznadziejnymi. Świadectwa te 
mają umocnić naszą wiarę w to, że Jezus działa z taką samą mocą dziś, jak przed dwoma tysiącami lat. „Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8)
Po odprawieniu Eucharystii przez Ojca Józefa następuje właściwa modlitwa o uzdrowienie – pod koniec nabożeństwa. 
Wśród chorób wymieniane są nawet te, na które nie ma lekarstwa. Po modlitwie wierni gromadzą się pod ołtarzem 
lub wzdłuż kościoła. Ojciec Witko każdemu z podchodzących nakłada na głowę ręce i czyni znak krzyża. Są 
przypadki wiernych, którzy po nałożeniu rąk na głowę  tracą przytomność i osuwają się na ziemię. Dlatego za 
każdym z dotykanych stoi pomocnik, który powoli układa osuwających się na posadzkę. Jedni cucą się po chwili, 
inni leżą kilka, kilkanaście minut. Wyglądają, jakby spali. Niektórzy, kiedy wstają, są mocno zaskoczeni swoimi 
reakcjami. Szczególnie młodzi, którzy do takich sytuacji podchodzą z dużym  dystansem. Nie bójmy się tego, to 
najwspanialsze uczucie ciepła, miłości, spokoju i ukojenia. Otwórzmy się całym sercem i duszą a ta pełnia boskiego 
szczęścia zostanie na nas wylana i będzie ona  nieporównywalna do jakiegokolwiek ziemskiego uczucia zwanego 
„szczęściem”. Nabożeństwo razem z modlitwą trwa ponad dwie godziny. Wskazane jest, szczególnie dla osób 
starszych i chorych by miały ze sobą krzesełka turystyczne, jeśli nie znajdą już miejsca w ławkach, a także butelkę 
wody do picia. Można również przynieść ze sobą wodę, sól i olej do poświęcenia.

Drugie objawienie Pani
Dzień 13 czerwca był dniem powtórnego spotkania. Dzieci czekały na Panią, odzianą w nieskalaną biel. 
A Ona nie zawiodła. Dialog był znacznie swobodniejszy niż za pierwszym razem. Dużo w nim było prostoty, 
bezpośredniości, ale jednocześnie wielkiego szacunku.
 Biała Pani powiedziała:
- Przyjdźcie tutaj ponownie 13-go następnego miesiąca. Odmawiajcie codziennie Różaniec. Pragnę, abyście 
nauczyły się czytać i pisać. Później wam powiem, czego żądam od was!
 Gdy Łucja prosiła o zabranie ich do nieba, Pani odrzekła:
- Wkrótce przyjdę i zabiorę Hiacyntę i Franciszka. Ty pozostaniesz tutaj jeszcze przez pewien okres czasu. 
Jezus chce, abym była więcej znana i miłowana. W tym celu posłuży się tobą.
 I dodała:
- Chce On wprowadzić cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję 
ratunek. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. Postawie je przed Jego tronem jak kwiaty.
Łucja zadała bardziej osobiste pytanie:
- Czy pozostanę tutaj sama?
Pani z nieba odpowiedziała:
- Nie, moje dziecko. Ja cie nigdy nie opuszczę. Ucieczką twoją i drogą, która cie doprowadzi do wiecznego 
szczęścia, do Boga, będzie Niepokalane Moje Serce!
Podczas wypowiadania tych słów Najświętsza Panna rozłożyła w matczynym geście ręce i po raz drugi 
dzieci zostały zalane obfitym potokiem przenikliwego, nadziemskiego światła. 
- Ujrzeliśmy się w nim – opowiadała później Łucja – jakby zanurzeni w Bogu. Promienie światła działała w 
dwóch kierunkach. Zdawało się, że Franuś i Hiacynta zostali objęci promieniami tego światła, które płynęło 
ku niebu. Ja zaś dostrzegłam siebie w promieniach, które schylały się ku ziemi.
 Przed prawą ręką naszej Ukochanej Pani widać było Serce otoczone cierniami, które je raniły ze 
wszystkich stron. Zrozumieliśmy, że jest to Niepokalane Serce Maryi, bolejące nad niezliczonymi grzechami 
świata i wymagające pokuty i zadośćuczynienia.

 To była najważniejsza treść rozmów i poleceń, jakie przekazała nam Najświętsza Panienka podczas 
drugiego objawienia w czerwcu 1917 roku.
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Niepokalana Matka Najświętsza wśród 
ziemskich różnokolorowych róż.

Mateńka Najświętsza Niepokalana
W tym swoim miesiącu
Pewnego dnia, zaraz tuż po wschodzie słońca
Zapragnęła zejść  na Ziemi, by odwiedzić świat
tak piękny, bo majową delikatną zielenią 
cudownie przystrojony...
Czerwono – złota kula Słońca
zza horyzontu właśnie się wyłoniła, 
by powitać Panią Świętą 
tak prześlicznie uśmiechniętą i radosną
Cudowna Matka Boża skinęła Słońcu 
delikatną rączką na powitanie 
i poszła wolniutko przez świat majowy 
pozdrawiając rozśpiewane płatki, 
pachnące kiście bzów 
liliowych i amarantowych, śnieżystobiałe jaśminy,
kępy, słodko narcyzów pachnących
I, uśmiechnąwszy się do Słońca, rzekła:
- Jest maj, tak ciepło, słonecznie, 
więc róże wcześniej rozkwitały;
Dawały mi sygnały do Nieba, 
że jeśli przybędą na Ziemię
koniecznie  odwiedzić je trzeba...
Idę więc do moich, królewskich kwiatów, 
przywitać się z nimi.
I po chwili, Mateńka Najświętsza, moi mili
znalazła się w Rosarium, miejscu, gdzie kwitną 
pachnące, cudowne róże: białe, różowe, 
herbaciane, a nawet liliowe i czarne...
Róże, ujrzawszy swą przepiękną Panią 
schyliły pokornie różnokolorowe główki 
na powitanie a potem... o dziwo! 
Chcąc uczcić Mateńkę
przepięknie na Jej cześć zaśpiewały 
cudowną Pieśń Życia
Mateńka Najświętsza podziękowała różom, 
zachwycona,  a potem, już w rozmowie z nimi 
wiedzieć chciała, jak im się żyje na Ziemi.
Róże, ośmielone, nie wiedziały, co rzec
Ale potem, nabrawszy odwagi, zwierzyły się Jej:
- Mateńko Najświętsza, wciąż nie możemy uwierzyć, 
że najpiękniejsze z kwiatów jesteśmy; dlaczego?
Wytłumacz nam to, prosimy Cię?
- Kochane różyczki, czyż nie cieszycie się tym? 
Taka była Wola Boża. Przez to, że Pan Bóg
stworzył tak wielką różnorodność kwiatów
Na świecie jest niewysłowienie
piękny Bóg tak chciał.
Cieszymy się więc i chwalmy Dobroć 
i Piękno Boga
On jest Potężny, Dobry i Wielki
Jego więc dziełem jest piękny drobiazg wszelki 
Dziękujemy Mu!

Katarzyna Wilczyńska  

 W minionym tygodniu

Ochrzczeni  zostali

Dzieckiem Bożym jestem ja...

ZWIĄZEK   MAŁŻEŃSKI  

ZAWARLI

Co Bóg złączy niech człowiek nie rozdziela...

Kacper Łoboda
Amelia Magdalena 
Płowiec
Michalina Janus
Maja Hoszwa
Kacper Dudajek
Kacper Żurowski
Wojciech Wielocha
Marcel Szymon Pijarski
Alicja Budzik
Michał Robert Wicik
Patrycja Pietrzyk
Zuzanna Weronika Nowak
Ignacy Arkadiusz Kwietniewski
Jakub Tadeusz Tarabasz

Marian Żurek i Jadwiga Golus

Arkadiusz Dryja 

i Katarzyna Napora

Łukasz Baliński 

   i Agnieszka Kwaśnik

Paweł Jamrozik i Milena Januszek

Mariusz Bartosiak i Patrycja Kozłowska

Radowsław Stysiek i Katarzyna Michalska

Adrian Fryszkowski i Lidia Karolczyk

Odeszli do Pana

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Tadeusz Szpilski ( l. 82 )
Stanisław Marzec ( l. 71 )
Antonina Bartoszek ( l. 82 )
Tadeusz Kula ( l. 72 )
Władysław Adamski ( l. 84 )
Jan Jakóbiak ( l. 70 )
Marian Maj ( l. 72 )
Aleksandera Winiarska ( l . 83 )
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1. Dzisiaj, o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ks. Antoniego Czulaka SAC z okazji 
imienin. Dostojnego Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

2. Również dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą 
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. Składamy wyrazy wdzięczności za złożone w ubiegłą niedzielę indywidualne ofiary na budowę 
naszego kościoła w Mazowszanach.

4. Nabożeństwo Czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej wieczornej.

5. Jutro, w poniedziałek, 14 czerwca, Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. 
Od godziny 830 Różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza Święta w czasie, której 
będziemy się modlić w sposób szczególny za dzisiejszego Solenizanta Ks. Antoniego Czulaka.

6. W piątek, 18 czerwca, Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: dorosłych, młodzieży i dzieci. 
Odczytanie intencji o godz. 1730, następnie Msza Święta, a po niej procesja fatimska ze Statuą Matki 
Najświętszej, Różaniec Święty; naszą modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wierzyć – co to  znaczy ?
Z pozoru proste pytanie po głębszym namyśle nasuwa 

wiele innych pytań. Bo co znaczy wierzyć? Znać na wyrywki 
Pismo Święte? Dokładnie znać losy Jezusa? „Wkuć” na 
pamięć wszystkie modlitwy? Czy może po prostu widzieć 
Boga w otaczającym nas świecie, pamiętać o tym, że nas 
kocha i zawsze nam wybacza. Według mnie wierzyć to znaczy 
ufać. Zawierzyć na 100%. Podjąć decyzję o tym, by oprzeć 
swoje życie na Jezusie i Jego nauce. To chwycić się Go jak 
koła ratunkowego – jako jedynego sposobu na uratowanie 
przed wieczną śmiercią. 

 Wiara to indywidualna sprawa każdego z nas. Inaczej 
wierzy, małe, rozbrykane dziecko, a inaczej stateczna, starsza 
pani. Wiara jest naszą odpowiedzią na to, co powiedział
i uczynił Chrystus. Nie trzeba pytać trzeba zaufać. W naszych 
czasach mnożą się pytanie, cywilizacja błyskawicznie posuwa 
się na przód, a ludzie starają się badaniami udowodnić 
obecność lub nieobecność Pana. A może wystarczy właśnie 
uwierzyć? Przecież wszystkie odpowiedzi otrzymamy 
po tamtej, lepszej stronie. 

„Wierzyć – to znaczy nawet 
nie pytać, jak długo jeszcze 

mamy iść po ciemku.”

Renata Ochalska

P R O G R A M 
U R O C Z Y S T O Ś C I 

I N T R O N I Z A C Y J N E J
w  5 -  r o c z n i c ę
 I n t r o n i z a c j i 

w  n a s z e j  P a r a f i i

Niedziela 20.06.2010r.
10:00 - 12:00 przyjazd Gości 
  (kawiarenka parafialna)
13:00 – Uroczysta Msza Święta 
 pod przewodnictwem 
 Ks. Proboszcza 
             Zygmunta Rutkowskiego SAC, 
 podczas której Słowo Boże wygłosi 
             Ojciec Jan Mikrut CSsR

Podczas uroczystości zostaną wypowiedziane 
przez delegacje różnych środowisk 
Akty Intronizacji.

Spotkanie delegacji - w przeddzień 
Intronizacji 19.06.2010 po Mszy Św. 
wieczornej (około godz.19.00)  

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego 
Serca  Pana Jezusa


