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XXXII   NIEDZIELA ZWYKŁAXXXII   NIEDZIELA ZWYKŁA

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 921 
11/11/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
11 listopada 2012 r. – NIEDZIELA
94 Rocznica Odzyskania Niepodległości
Imieniny: Marcina, Bartłomieja
LITURGIA SŁOWA: 
1 Krl 17, 10-16
PSALM 146, 6c-7.8-9a.9bc-10
Hbr 9, 24-28
EWANGELIA: Mk 12, 38-44 

12 listopada 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Mateusza, Witolda
LITURGIA SŁOWA:
Tt 2, 1-8.11-14
PSALM 24, 1-2.3-4ab.5-6
EWANGELIA: Łk 17, 1-6

13 listopada 2012 r. – WTOREK
Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski
Imieniny: Benedykta, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
Tt 2, 1-8.11-14
PSALM 37, 3-4.18 i 23.27 i 29
EWANGELIA: Łk 17, 7-10

14 listopada 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Wawrzyńca, Emila
LITURGIA SŁOWA: 
Tt 3, 1-7
PSALM 23, 1-2a.2b-3.5.6
EWANGELIA: Łk 17, 11-19

15 listopada 2012 r. – CZWARTEK
Św. Alberta Wielkiego, biskupa 
i doktora Kościoła
Imieniny: Alberta, Leopolda
LITURGIA SŁOWA:
Flm 7-20
PSALM 146, 6c-7.8-9a.9bc-10
EWANGELIA: Łk 17, 20-25

16 listopada 2012 r. – PIĄTEK
Najświetszej Maryi Panny 
Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
Imieniny: Małgorzaty, Edmunda
LITURGIA SŁOWA:
2 J 4-9
PSALM 119, 1-2.10-11.17-18
EWANGELIA: Łk 17, 26-37

17 listopada 2012 r. – SOBOTA
Imieniny: Elżbiety, Salomei
LITURGIA SŁOWA:
3 J 5-8
PSALM 112, 1-2.3-4.5-6
EWANGELIA: Łk 18, 1-8

EWA NGELIA: Mk 12, 38-44
„Ona zaś ze swojego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała.”
Oddała Bogu całą siebie. Wrzucić wszystko, co się ma, nie znaczy 

dać wszystkie pieniądze. Można wszystko Bogu oddać, oddając Mu 
tylko jeden pieniądz i można Mu niczego nie dać, zatrzymując dla siebie 
jeden pieniądz. Bogu trzeba dać swój czas, swoje radości i smutki, 
cierpienie. „Nie chcę przyjmować cielca z twego domu ni kozłów ze 
stad twoich.” (Ps 50, 9) Składanie ofiary musi iść w parze z posłuszeń-
stwem wobec Boga i Jego słowa. Ofiary materialne nie są same w sobie 
w stanie coś oddać Bogu lub skutecznie wpływać na Niego. Bóg nie 
przyjmuje łapówek.

„Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćby dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże,

nie gardzisz.” (Ps 51, 18-19)
Postaraj się zastanowić na treścią Psalmu 50 i 51. Adam Żak

WYPOMINKI   LISTOPADOWE
Gorąco zapraszamy 

do wspólnej modlitwy za zmarłych!
Różaniec – w dni powszednie 

o godz. 17:30, 
a w niedziele na godz. 17:00.

O godz. 18:00 – Msza święta za zmarłych 
poleconych w wypominkach.

Zmarli tylko od nas mogą 
oczekiwać pomocy.
Wypraszajmy im Boże Miłosierdzie, 
by mogli opuścić czyściec.
Wybaczmy im też wszystko, bo nasze złe 
myśli zamykają im niebo.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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W sobotę, 20 października 2012 roku, o godz. 4:00, 
z naszej parafii wyruszyła autokarowa pielgrzymka 
do Sokółki – miasta, w którym wydarzył się Cud Eu-
charystyczny. Głównym organizatorem pielgrzym-
ki był nasz chór parafialny „Gloria Dei”. 

Sokółka, to mia-
sto powiatowe w 
wo j e wó d z t w i e 
podlaskim, poło-
żone na obszarze 
Wzgórz Sokól-
skich, na skraju 
Puszczy Knyszyń-
skiej. W ostatnich 
latach największy 
rozgłos Sokółce 
przyniosło wyda-
rzenie Cudu Eu-
charystycznego, 
jakie miało miej-
sce w 2008 roku. 
Wtedy, w dniu 
12 października, 

w kościele św. Antoniego, podczas porannej Mszy 
świętej księdzu rozdzielającemu Komunię świętą 
wypadł z puszki Komunikant. Kapłan podniósł go i 
umieścił w naczyniu z wodą przy tabernakulum (va-
sculum). Po Mszy świętej przeniesiono zawartość 
vasculum do naczynia w sejfie w zakrystii. Tydzień 
później po otwarciu sejfu zauważono na zanurzo-
nym Komunikancie plamę, sprawiającą wrażenie 
krwi. Naczynie z Komunikantem przeniesiono do 
tabernakulum w kaplicy na plebanii. Następnego 
dnia Komunikant wyjęto z wody i położono na kor-
porale w tabernakulum.

Po tych wydarzeniach została powołana Komisja 
Kościelna, która miała za zadanie zbadać, opisać i 
wyjaśnić samo wydarzenie. 7 stycznia 2009 roku z 
Komunikantu pobrano próbkę, która następnie zo-
stała niezależnie zbadana przez dwóch profesorów 
specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orze-
czenie, które brzmi: „przysłany do oceny materiał 
(...) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów 
(...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przy-
najmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu 
najbardziej ją przypomina.” Po wielu badaniach 
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej, przed-
stawił przebieg prac Komisji Kościelnej i wygłosił 
komunikant: „Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia 

się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Kościół 
wyznaje, że po słowach Konsekracji, mocą Ducha 
Świętego chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, 
a wino w Jego Krew.” Cud ten został przedstawio-
ny papieżowi Benedyktowi XVI. W dniu 2 paździer-
nika 2011 roku odbyła się uroczysta Msza święta, 
podczas której Najświętszy Sakrament – Cząstkę 
Hostii, która zamieniła się w Znak Eucharystyczny 
– oficjalnie został wystawiony w Kaplicy Matki Bo-
żej Różańcowej. 

Do Sokółki dotarliśmy około godz. 10:15. Kiedy 
przekroczyliśmy próg świątyni, czuć było niesa-
mowitą, podniosłą atmosferę. Choć kościółek na 
pierwszy rzut oka wydawał się bardzo skromny, 
doświadczało się w nim ogromu Miłości Boga. 
Tam, ten, kto szuka łaski nawrócenia, ukojenia w 
cierpieniu, odzyskania zgubionej lub osłabionej 
wiary, przemiany swego życia zgodnie z wola Bożą 
– wszystko odnajduje. 

O godz. 11:00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej. 
Podczas spotkania z żywym Jezusem można było 
wejść w głąb swego wnętrza i zobaczyć, że bez Eu-
charystii człowiek staje się marnym pyłem. To Ko-
munia święta daje siły do przezwyciężania przeciw-
ności. To z niej wypływa najgłębsza Tajemnica, jaką 
pozostawił nam Jezus Chrystus – Tajemnica Jego 
nieskończonej miłości. Nie ważne gdzie będziemy 
– zawsze powinnyśmy uświadomić sobie, że każda 
przeżyta z głęboką wiarą Eucharystia jest wielkim 
Cudem uzdrawiającym naszą duszę.

Po Eucharystii udaliśmy się do Domu Pielgrzyma, 
aby obejrzeć film o Cudzie Eucharystycznym. 

Następnie udaliśmy 
się do Sanktuarium 
Matki Boskiej Bolesnej 
w Świętej Wodzie (Wa-
silków), gdzie uczest-
niczyliśmy w Drodze 
krzyżowej. Na zakoń-
czenie tego Nabożeń-
stwa na Górze Krzyży 
pozostawiliśmy krzyż z 
tabliczką upamiętnia-
jącą naszą pielgrzym-
kę. O godz. 17:00 z wielkim wzruszeniem wyruszyli-
śmy w powrotną drogę do Radomia. Za ten piękny 
dzień, Bogu niech będą dzięki!

aga 

P I E L G R Z Y M K A  D O  S O K Ó Ł K I
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W dniach 19 – 21 października w ośrodku reko-
lekcyjnym „Emaus” w Turnie koło Białobrzegów od-
był się kurs dla kobiet „Samarytanka” organizowany 
przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Gali-
lea”. Kurs ten ma w sobie nie tylko element naucza-
nia, ale przede wszystkim część empiryczną - daje 
możliwość doświadczenia bliskości Boga. Głównym 
przesłaniem tego kursu jest odkrycie przez kobie-
tę obdarowań, które Bóg w niej złożył już od chwili 
poczęcia. Ponad dwadzieścia kobiet zainwestowało 
swój czas, aby pojechać na ten kurs. Kiedy moje córki 
pytają mnie: po co jedziesz na kurs, odpowiadam, że 
chce być jeszcze lepszą mamą. Czy kurs był owocny? 
Może lektura poniższych świadectw da odpowiedź 
na tak postawione pytanie.

„Przyjechałam na ten kurs z myślą, że nic nowego 
nie odkryję jeśli chodzi o moją kobiecość. Pan Jezus  
kolejny raz mnie zaskoczył. Pokazał mi, że ta kruchość, 
która jest we mnie jest piękna i choć nie wszystko 
poukładane jest w moim życiu, to On zaprasza mnie 
do tańca, bym poczuła, że to On prowadzi mnie 
mocną ręką. On zna kroki mojego życia i On zawsze 
czeka. Pragnę z Nim tańczyć i czuć się królową.” 

Anna, 39 lat

„Podczas kursu doświadczyłam wewnętrznego 
spokoju i pokoju w moim sercu. Poczułam po 56 
latach mojego życia, że naprawdę jestem piękną 
kobietą. Gdy wstałam w sobotę rano, po wejściu do 
łazienki popatrzyłam w lusterko i usłyszałam słowa 
„jaka ty jesteś piękna” i wiem, że to były słowa Pana 
Jezusa. Wiem, że w jego oczach jestem najpiękniej-
sza i nie jest ważne, kto co o mnie myśli, bo Pan Je-
zus zawsze mnie prowadzi i będzie prowadził, bo On 
jest moją największą miłością.”

Bogusia, 56 lat 

„Na kursie doświadczyłam, że Bóg mówił do mnie 
i mówi cały czas słowami innych osób, sytuacjami, 
zdarzeniami. Otworzyłam się na słuchanie. Na to, 

że inni mówią ważne rzeczy i żeby usłyszeć, trze-
ba posłuchać i nie oceniać i nie zakładać, że znam 
odpowiedź. Doświadczyłam jak opuszcza mnie lęk, 
strach, bezradność. Doświadczyłam ulgi, że to Chry-
stus prowadzi w tańcu życia. Jednocześnie zyskałam 
siłę i radość.” 

Agnieszka, lat 35

„Bóg na tym kursie powiedział do mnie, że nie je-
stem sama ze swoimi trudnościami, słabościami, z 
moją obecną trudną sytuacją rodzinną i materialną. 
Dotarło do mnie, że moje życie nie zależy od dru-
giego człowieka tylko od Boga, że czas wysiąść z tej 
obsesyjnej karuzeli życia, która prowadzi mnie do-
nikąd. Tylko z Panem Bogiem mogę poczuć się na-
prawdę wolna i mogę się czuć szczęśliwa.” 

      ***

„Jadąc na ten kurs nie czułam, że mam problem z 
odkryciem swojego wewnętrznego piękna. Miałam 
świadomość, że Pan stworzył mnie dokładnie taką, 
jak tego pragnął. Kurs pomógł mi zaakceptować, że 
mam prawo do upadku, ale jeśli tylko będę trzymała 
się Jezusa, to On podniesie mnie i umocni. Ważne 
było również uświadomienie, że w każdej kobiecie 
jest królowa, kapłanka i prorokini. Dzięki temu wiem, 
jak to dobrze być kobietą i jaki potencjał drzemie w 
każdej z nas.”

                                                                                                                     
                                                                                              Kasia, 23lata        

„Na tym kursie Bóg przypomniał mi o moich pra-
gnieniach, które były zakopane głęboko w sercu, o 
sercu czułym i delikatnym, upomniał się o moja ko-
biecość, która w ostatnim czasie był zakryta i przy-
tłoczona trudnościami życiowymi. Na nowo Jezus 
pokazał mi, że jestem piękną kobietą – królową, ka-
płanką i prorokinią. Z przyjemnością przyjmuję za-
proszenie do tańca z Jezusem, chcę tańczyć z Nim 
przez całe życie. Wierzę, że dzięki Jezusowi będę 
mogła cieszyć się i radować oraz czuć się piękną i 
kochaną córką.”

Angela, 30 lat

OWOCE KURSU „SAMARYTANKA”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Boże mój, Miłosierdzie me nieskończone! Przez nieocenioną wartość zasług Jezusa Chrystusa po-

lecam w ręce Twe i ofiaruję Ci je na podziękowanie, jak gdybyś był już wielbiony bez granic, zgodnie
z tym, jak na to zasługujesz, a ja okryty hańbą, jako przyczyna wszelkiego zła i przeszkoda wszelkich 
Bożych cudów. Ofiaruję Ci to na uproszenie, aby żyć i umierać w świętej wierze i w miłości świętego
apostolskiego Kościoła. Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! W imię tego to Miłosierdzia wierzę 
zdecydowanie, że mocą nieprzebranych zasług związanych ze świętym poczęciem Najświętszego 
Człowieczeństwa Jezusa, raczysz już teraz i na zawsze niszczyć we mnie całą brzydotę mego poczęcia 
w grzechu i wszelkie jego następstwa oraz dopuszczać mnie do udziału w całej zasłudze Jezusa.”
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CZEGO 
PRAGNIESZ JEZU

Serce Jezusa rozpostarte
Na sztywnym korporale
Jak na twardym drzewie krzyża
Czemu wciąż bolejesz?
Przecież nie wszystko 
Jest złem co się dzieje.
Lud Cię miłuje…

Serce Jezusa, czego pragniesz?
Czego potrzebujesz?

Nie bez powodu, bliskie skonania
Żeś się objawiło 
W cichym zakątku na Podlasiu,
W sokółkowskim kościele.
Oddano Cię pod opiekę
Twojej Różańcowej Matce
I Świętemu Antoniemu
(tak na wszelki wypadek
byś się znowu gdzieś nie zagubiło).

Czego pragniesz Jezu?

Matka Twoja
Jak niegdyś w Betlejem
Gdy dziecięciem byłeś,
Z niebywałą czułością Twoje
Drżące z zimna maleńkie,
Nagie ciałko w pieluszki spowiła,
Tak dzisiaj w Sokółce
Z równą czułością
Na Twoje cierpiące Serce
Z różańca opaskę uwiła
Aby nie pękło –
Z bólu.

Czego pragniesz Jezu?

Przez mękę i śmierć Twoją
Świat odkupiłeś.
Czy Zmartwychwstałeś
Aby dać się Ukrzyżować
Po raz drugi?
Czy ten świat jest wart
Twojego Cierpienia?
O Jezu obecny
W Przenajświętszym Sakramencie
Ofiarę już złożyłeś
Dla nas bądź tylko miłosierny
Jak zawsze byłeś.

         
Jadwiga Kulik

OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1. Kurs przedmałżeński dziś o godz. 14:00 w kancelarii 
       parafialnej.

2. Dzisiaj o godz. 15:30 zostanie odprawiona Msza święta 
     dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i ich 
        rodziców.

3. Dzisiaj o godz. 17:00 Nabożeństwo wypominkowe za 
naszych zmarłych, a o godz. 18:00 Msza święta w intencji 
pielgrzymów „Białej 11”.

4. We wtorek, 13 listopada, zapraszamy na Nabożeństwo 
fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. 

        Od godziny 8:30 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast 
o godz. 9:00 Msza święta.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 15:30 zostanie odprawiona 
kolejna Msza święta dla kandydatów do bierzmowania 

       i ich rodziców.

6. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 19:00, odbędzie się 
w naszej świątyni „Wieczór chwały”. Rozpocznie się on Mszą 
świętą, a następnie będzie Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i modlitwa uwielbienia.

7. Przez cały listopad, codziennie o godz. 17:30 odmawiamy 
różaniec, a o godz. 18:00 sprawujemy Mszę świętą w intencji 
zmarłych poleconych naszym modlitwom w wypominkach 
listopadowych. W niedziele Nabożeństwo za zmarłych 

       o godz. 17:00.

8. Zapraszamy do scholi dziecięcej, prowadzonej przez 
     s. Samuelę. Próby odbywają się w każdą sobotę 
      o godz. 14:00 w salkach parafialnych.

9. Spotkania kandydatów na ministrantów odbywają się 
       w każdy wtorek o godz. 17:00 w salkach parafialnych.
     Spotkania ministrantów młodszych odbywają się w każdy 

poniedziałek o godz. 17:00. Lektorzy i kandydaci na lekto-
rów swoje spotkania mają w każdy poniedziałek po Mszy 
świętej wieczornej. 


