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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 901 
24/06/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
24 czerwca 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Danuty, Jana
LITURGIA SŁOWA: 
Iz 49, 1-6
PSALM 139, 1-3.13-14ab.14c-15
Dz 13, 22-26
EWANGELIA:  Łk 1, 57-66.80

25 czerwca 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Elżbiety, Marka
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 17, 5-8.13-15a.18
PSALM 60, 3-4.5 i 12.13-14
EWANGELIA: Mt 7, 1-5

26 czerwca 2012 r. – WTOREK
Imieniny: Romualda, Jana, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 19, 9b-11.14-21.31-15a.18
PSALM 48, 2-3a.3b-4.10-11
EWANGELIA: Mt 7, 6.12-14

27 czerwca 2012 r. – ŚRODA
Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa 
i doktora Kościoła
Imieniny: Marii, Władysława 
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3
PSALM 119, 33-34.35-36.37 i 40
EWANGELIA: Mt 7, 15-20

28 czerwca 2012 r. – CZWARTEK
Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
Imieniny: Leona, Ireneusza
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 24, 8-17
PSALM 79, 12.3-4.5 i 8.9
EWANGELIA: Mt 7, 21-29

29 czerwca 2012 r. – PIĄTEK
Świętych Apostołów Piotra i Pawła- uroczystość
Imieniny: Piotra, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 1-11
PSALM 34, 2-3.4-5.6-7.8-9 
2 Tm 4, 6-9.17-1
EWANGELIA: Mt 16, 13-19

30 czerwca 2012 r. – SOBOTA
Św. Władysława, króla
Imieniny: Emilii, Lucyny
LITURGIA SŁOWA:
Lm 2, 2.10-14.18-19
PSALM 74, 1-2.3-4.5-7.20-21 
EWANGELIA: Mt 8, 5-17

EWANGELIA: Łk 1, 57-66.80

„K imże będzie  to  dziecię?”

Pytanie najczęściej zadawane w związku z narodzeniem się 
dziecka. Rodzice zastanawiają się i oczyma wyobraźni widzą 
swego potomka jako człowieka, któremu w życiu dobrze się ułoży 
– będzie lekarzem, inżynierem, a może ministrantem. Przynoszą 
dziecko do chrztu, „aby ręka Pańska była z nim.” Ręka Pańska, to 
znak mocy Bożej. Tylko o tę moc Bożą otrzymaną na chrzcie należy 
dbać, modlić się i utwierdzać w duszy dziecka. Z tym wiąże się 
zrozumienie woli Bożej. Ręka Pańska będzie kształtować dziecko 
zgodnie ze swoją wolą, a nie naszymi zachciankami. Nasze 
zadanie wychowawcze polega na modlitwie o pomoc w kiero-
waniu młodym człowiekiem. Nie wolno być w gronie sąsiadów, 
na których „padł strach” spowodowany nieznajomością zamie-
rzeń woli Boga. Najpewniejszą rzeczą jest zaufanie Bogu.

Adam Żak 

ŻYCZENIA 

Z okazji zbliżających się imienin,
ks. Pawłowi Śliżewskiemu SAC
życzymy, 
aby Pan w swej 
łaskawości 
prowadził drogami 
wiary, miłości Bożej, 
pokoju i nadziei.
Życzymy spełnienia 
wszystkich marzeń!
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O A Z O W E  A G A P E
Z języka greckiego „agape”, to uczta miłości. Każdego roku takim spotkaniem wieńczony jest czas 

formacji członków Ruchu Światło – Życie.

W sobotę, 16 czerwca 2012 r., 34-osobowa grupa 
Wspólnoty Ruchu Światło – Życie działającej w naszej pa-
rafii, od najmłodszej do starszej młodzieży, na czele 

z Księdzem Moderatorem Rafałem Czekalewskim 
SAC, udała się do Domu Rekolekcyjnego Księży Palloty-
nów „Wieczernik” w Świętej Katarzynie k. Kielc, by wziąć 
udział w takiej uczcie.

Po niedługiej podróży dotarliśmy do upragnionego 
celu. Zawiązanie wspólnoty i gimnastyka muzyczna - czyt. 
próba śpiewu - to pierwsze punkty naszego programu. 
Następnie animatorzy: Agnieszka Molga i Mateusz Stę-
pień, w telegraficznym skrócie przypomnieli postać zało-

życiela Ruchu, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Krótka pogadanka miała swój cel, ponieważ 
niespodzianką dla uczestników był quiz z nagrodami dotyczący życia i działalności ks. Blachnickiego. 
Do rywalizacji stanęło 5 grup zróżnicowanych wiekowo, z których każda bardzo dobrze prezentowała 
swoją wiedzę.

Po wyłonieniu zwycięzców, przyszedł czas na centrum tego 
dnia. Chwilę po godz. 12.00 odbyła się Msza święta odprawiona 
przez Księdza Moderatora, zakończona podziękowaniami i uroczy-
stym błogosławieństwem uczestników. 

Nie sposób nie wspomnieć o wielkiej gościnności gospodarzy, 
w tym także o kunszcie Pań Kucharek: Agnieszki i Marty, które przy-
gotowały dla naszej grupy pyszny obiad. 

Ośrodek położony u stóp najwyższego wzniesienia Gór 
Świętokrzyskich, Łysicy - 612 m n.p.m., to powód sam w 
sobie, aby udać się na spacer po górach. Trwająca półtorej 
godziny przechadzka okazała się bardzo miłym i aktywnie 
spędzonym czasem, ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Żadne 
spotkanie, tym bardziej latem nie może odbyć się bez ogni-
ska i u nas nie było inaczej. Wyjazd na pewno zintegrował 
grupę i pozostawił w naszej pamięci pozytywne wspomnie-
nia. Był to czas pożegnań, ale i wielu „narodzin” nowych od-
powiedzialnych za Wspólnotę osób. Wszystko to dało nam 
wiarę i nadzieję zrodzoną w Miłości.

wspomnienia przeżył na nowo i postanowił spisać 
Jakub Lesiak

S Ł O W O  R E D A K C J I
Kończy się kolejny rok szkolny. Tym samym dziękujemy za każdą chwilę spędzoną z naszą 

Gazetką – Gazetką w ręku lub na ekranie monitora. Cieszymy się, że „Moja Parafia” wciąż cieszy 
się poczytnością oraz życzliwością Drogich Czytelników. Z głębi serca prosimy o modlitwę o wzrost 
Redakcji oraz potrzebne łaski dla naszej Drukarni. 
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Z A P R A S Z A M Y  W  L I P C U  D O  K I E L C
Trwamy w Roku Jubileuszowym 50-lecia kano-

nizacji św. Wincentego Pallottiego. Od 22 stycznia 
2012 roku w 13 miastach na terenie naszej Ojczyzny, 
głównie w parafiach pallotyńskich, trwają celebra-
cje, które mają być pomocą i okazją do poznania 
drogi świętości Wincentego Pallottiego i jego apo-
stolskiego Dzieła oraz ożywienia ducha komunii i 
współpracy między członkami Zjednoczenia Apo-
stolstwa Katolickiego. 

Podczas obchodów kanonizacji, po Polsce, po 
wszystkich pallotyńskich wspólnotach wędruje 
krzyż – relikwia św. Wincentego Pallottiego. W naszej 
Wspólnocie parafialnej będziemy go adorować na 
początku sierpnia.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w styczniu w Warszawie. Temat przewodni tej celebracji brzmiał: 
„Bóg.” Mottem były słowa św. Wincentego: „Pragnę wciąż i coraz bardziej szukać Boga zawsze i we wszyst-
kim.” W lutym spotkanie odbyło się w Gdańsku pod hasłem „Chorzy” i z mottem: „Pragnę wciąż i coraz 
bardziej być niosącym zdrowie lekiem.”. Marzec, to spotkanie w Poznaniu pod hasłem: „Słowo” i z mottem: 
„Pragnę wciąż i coraz bardziej żyć w nieustannej adoracji Słowa Wcielonego.” W kwietniu temat „Miłosier-
dzie” był rozważany w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Mottem były słowa: 
„Pragnę wciąż i coraz bardziej być nowym cudem miłosierdzia dla wszystkich Stworzeń.” Maj, to Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Hasło: „Maryja” i motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej miłować 
Maryję – Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Słowa Wcielonego, Oblubienicę Ducha Świętego.”

Dziś, 24 czerwca spotkanie odbywa się w Hodyszewie pod hasłem: „Jedność”. Motto dzisiejszego spotkania, 
to: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.” 

22 lipca spotkanie odbędzie się w Kielcach na Karczówce. Tego dnia nasza parafia weźmie udział w 
obchodach  Jubileuszowych. Już teraz serdecznie zapraszamy do licznego udziału. 
Tematem będą „Ubodzy”, a mottem: „Pragnę wciąż i coraz bardziej zaradzać nędzy ubogich.”

Oto pozostałe celebracje:
19 sierpnia – Częstochowa; temat: „Pielgrzym”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej pozostawać w stanie  
             cierpiącego pielgrzyma.”

21 – 23 września – Konstancin – Jeziorna / Ołtarzew; Krajowy Kongres ZAK.

21 października – Wadowice; temat: „Misje”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby cały świat poznał  
                                    Ciebie.”

18 listopada – Lublin; temat: „Nowa ewangelizacja”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej ożywiać wiarę  
                             i rozpalać miłość.”

16 grudnia – Ząbkowice Śląskie; temat: „Chrystus”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, by życie mego 
                          Pana Jezusa Chrystusa było życiem moim.”

20 stycznia 2013 roku – Gniezno; temat: „Świętość przyszłością apostolstwa”; motto: „Widzę Was w Bogu,  
                                             przestaję z Wami w Bogu, ściskam Was i pozdrawiam w Bogu, kocham Was i w Bogu  
                odnajduję się zawsze z Wami zjednoczony we wszystkich pracach Waszych; byśmy   
                                               się zjednoczyli w Bogu w Królestwie Niebieskim dla wyśpiewywania na wieki Boskich   
                                            zmiłowań.”

Niech świętowanie Jubileuszowe odnowi w nas pragnienie świętości, które zaowocuje apostolską 
gorliwością w podejmowaniu wyzwań nowej ewangelizacji. Niech stanie się źródłem inspiracji w poszu-
kiwaniu odpowiedzi na współczesne potrzeby kościoła i świata.                                                

opr. ak
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MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
Jest zatem prawdą wiary, że Bóg – nieskończona Miłość i nieprzebrane Miłosierdzie – mimo, że w 

bezgranicznej mądrości Swojej przewidział od wieków naszą niewdzięczność i okropne a nieprzeliczone 
grzechy, jakie mieliśmy pełnić, to jednak nie tylko stworzył nas na obraz Swój i podobieństwo, dając nam 
wolną wolę, abyśmy w sposób zasługujący doskonalili się jako żywe Jego podobieństwo, ale ponadto, 
mimo że opuściliśmy Go przez grzech i wyrzekliśmy się Jego ojcostwa, dał nam swojego Przedwiecznego 
Syna, który wcielił się dla nas; a dał nie tylko jako Odkupiciela, ale także jako naszego pierworodnego 
Brata, chcąc przez to w sposób żywszy i bardziej odczuwalny ożywić naszą wiarę w ten głęboki, praw-
dziwy i najściślejszy stosunek, który – jeśli się  tak wolno wyrazić – można określić nadprzyrodzonym 
pokrewieństwem, przez które wchodzimy w prawa synów Bożych, Bożych dziedziców i współdziedziców 
Jezusa Chrystusa.

WSPANIAŁY JEST MÓJ 
ŚWIĘTY ANTONI

Jak wspaniały jest mój Święty Antoni.
Od dzieciństwa słuchałem modlitw
do Ciebie, Święty.

To moi Rodzice
i Dziadkowie modlili
się do Ciebie.
Szedłeś przez życie
za radą Chrystusa Pana i Ducha Świętego.

Stałeś się ozdobą i filarem Kościoła
Chrystusowego.
Skarbie Pisma Świętego.

Wielki kaznodziejo apostolski.
Byłeś opiekunem
dusz chorych i opuszczonych.

Modlisz się do Boga
we wszystkich naszych
potrzebach.
Odnajdujesz nasze rzeczy zaginione.

Święty Antoni, najłaskawszy Ojcze
i obrońco, módl się za nami!

Użycz nam litościwie
wszystkiego, o co Cię, Święty Antoni, 
prosimy.

Nie opuszczaj nas – bądź z nami
i prowadź nasze dusze do nieba.

Spotkamy się w niebie.
Będzie radość wielka.
Trwać będzie ona na wieki.

Stefan Suwała

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 10:45 
będziemy się modlić w intencji ks. Pawła 
Śliżewskiego SAC, z okazji jego imienin. So-
lenizanta polecamy modlitewnej pamięci.

2. Również dzisiaj o godz. 13:00 Mszę świętą 
prymicyjną odprawi ks. Jurij Siciński SAC. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o godz. 
17:00, w dni powszednie o godz. 17:30.

4. W piątek, 29 czerwca, przypada doroczna 
Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. 
Zapraszamy na wieczorną Mszę świętą, 
podczas której modlić się będziemy za Pio-
tra naszych czasów Ojca Św. Benedykta XVI. 
Podczas Mszy świętych, które odprawiać 
będziemy jak w dni powszednie, zbierana 
będzie taca na potrzeby Stolicy Apostol-
skiej. Msza święta na zakończenie roku 
szkolnego, zostanie odprawiona o godz. 8:00. 
Tego dnia z racji Uroczystości nie obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. 


