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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Wdowa opłakująca stratę syna, chce jego „przywrócenia” do świata żywych. 
Oczekuje tego od Jezusa. Chrystus uczynił cud, o który nie modliła się matka 
młodzieńca. Ona tylko płakała: „Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł
do niej: „Nie płacz””. W tym momencie Jezus działa własną mocą. Jest Synem 
Bożym, który daje życie. „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!” Pan Jezus 
uczynił cud. Po dokonaniu się cudu tłum komentuje: „Wielki prorok powstał
wśród nas i Bóg nawiedził lud swój.” Bóg objawiony w Chrystusie jest Bogiem
miłującym życie. Chrystus nie uważa śmierci za rzecz normalną. Widzi jej 
negatywną stronę, jest nią wstrząśnięty (przed grobem Łazarza). Śmierć 
jest zatem nie do zaakceptowania, ponieważ przeczy Bożym planom i została
wprowadzona na świat przez diabła. W pieśni wielkanocnej śpiewamy: 
„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Słowa Jezusa „tobie mówię, wstań” 
(parafrazując) słyszymy przy kratkach konfesjonału. Tam zostajemy 
przywróceni do życia, życia wiecznego.
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Adam Żak

9 czerwca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Ryszarda, Stanisława
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 17-24
PSALM 30, 2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b
Ga 1, 11-19
EWANGELIA: Łk 7, 11-17

10 czerwca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 1-7
PSALM 34, 2-9
EWANGELIA: Mt 5, 1-12

11 czerwca 2013r. – WTOREK
Św. Barnaby, Apostoła
Imieniny: Daniela, Radosława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
PSALM 98, 1.2-6
EWANGELIA: Mt 10, 7-13

12 czerwca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Alicji, Jana, Leona
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 3, 4-11
PSALM 99, 5-8
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

13 czerwca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Antoniego, Olgi, Tobiasza
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6
PSALM 85, 9ab-14
EWANGELIA: Mt 5, 20-26

14 czerwca 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Elżbiety, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 4, 7-15
PSALM 116B, 10-11.15-16.17-18
EWANGELIA: Mt 5, 27-32

15 czerwca 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Bernarda, Jolanty, Witolda
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 5, 14-21
PSALM 103, 1-4.8-9.11-12
EWANGELIA: Mt 5, 33-37

„Młodzieńcze, 
tobie mówię, wstań!”

X  N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

E WA N G E L I A : 

Łk 7,  11-17

ŻYCZENIA
Księdzu Antoniemu Czulakowi SAC,

z okazji imienin życzymy, 

by Duch Święty, 

Duch Mądrości i Mocy, 

prowadził każdego dnia 

i wzmacniał siły – i fizyczne, i wewnętrzne.

Życzymy zanurzenia w Bożej miłości, 

aby życie Księdza było dla każdego 

prawdziwym znakiem żywej Obecności Pana.
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MÓW OJCU, CO ROBISZ 
Lednica, to piękne spotkanie z Bogiem. Doświadcza 
się Jego obecności podczas: przepięknie sprawowanej 
Eucharystii; Adoracji Najświętszego Sakramentu; 
podczas słuchania słów papieża; przyglądając się 
procesjom, które są ubogaceniem sprawowanych 
Nabożeństw; śpiewając i tańcząc na Jego chwałę. To 
jest prawdziwe doświadczenie Bożej obecności 
i wspólnoty żywego Kościoła – być dla chwały Boga, 
trzymając za rękę drugiego człowieka. To się dzieje 
na Lednicy.

W tym roku trochę padał deszcz, ale było pięknie. 
1 czerwca ok. 80 tysięcy młodych ludzi pochylało się 
nad tajemnicą ojcostwa. 

„Chcemy sobie dzisiaj uświadomić, że Bóg jest naszym 
Ojcem. Chcemy też przypomnieć sobie, że każdy z 
nas ma swojego ojca i że kiedyś sami będziemy ojcami, 
do czego musimy się przygotować” – podkreślał 
o. Jan Góra OP, dominikanin, inicjator Lednicy, 
rozpoczynając spotkanie. „Musimy wracać do domu 
lepsi. Dlatego bardzo was proszę, żebyście nawiązali 
na nowo kontakt z waszymi rodzicami, szczególnie 
z ojcami” – zachęcał wszystkich młodych. „Jeżeli 
potraficie z tego skorzystać, nawiązać więź i poprawić 
relacje ze swoim własnym ojcem, może przeprosić go, 

modlić się za niego, podziękować mu za wszystko, to 
Lednica osiągnie swój cel” – przekonywał. 

Spotkanie na Lednicy zawsze kończy się wyborem 
Chrystusa na Pana swojego życia i przejściem młodzieży 
przez Bramę Rybę – Bramę III Tysiąclecia. Młodzież 
podczas spotkania zatańczyła też „Tango Francesco” 
skomponowane na cześć papieża Franciszka.

Spotykając się z dziennikarzami, o. Jan Góra OP 
zapytany o swoje pierwsze wspomnienia związane z 
własnym ojcem, opowiadał m.in. o tym, jak ojciec
kazał jemu i jego rodzeństwu, żeby siedzieli w domu 
i byli grzeczni, bo urodził im się kolejny brat. Jak 
przyznał, nie zdążył odwdzięczyć się swojemu ojcu 
za wszystko, co od niego otrzymał. „Niestety, nie 
wiedziałem, że tak szybko odejdzie. Nie zdążyłem 
podziękować obojgu rodzicom za to, co mi dali. 
Najgorsze jest to, że nie potrafiłem mówić im o tym,
co robię. Uważałem, że ich to nie interesuje. Niestety, 
nikt mi też nie podpowiedział, żeby być wdzięcznym 
wobec rodziców. Mam z tego powodu kaca, spowiadam 
się z tego publicznie. To jest mój błąd, który widzę 
dopiero teraz, kiedy ojcuję wielu” – podkreślił 
o. Jan Góra OP. 

opr

WIERZĘ… W DUCHA ŚWIĘTEGO
„Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że 

Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współ-
istotny Ojcu i Synowi i „z Ojcem i Synem wspólnie 
odbiera uwielbienie i chwałę.”  (KKK 685)

Bożego Ducha nie można opisać ani objąć ludzkimi 
słowami. Pismo Święte nie mówi, kim Duch jest, lecz 
jedynie co czyni i w jaki sposób działa. Dla wielu 
bowiem Duch Święty jest zauważalny (dostrzegalny) 
w istniejącej Tradycji jako zachowawcza moc (siła) 
gwarantująca porządek i niezmienność. Takie przed-
stawienie wpływu Ducha Świętego sprzyja obumieraniu 
prawdziwych sił, jakie niesie ze sobą Jego obecność 
i działanie. 

Duch Boży tryska życiem, które stanowi Jego istotę. 
Dlatego wyznajemy, że Duch Święty jest Panem 
i Ożywicielem. Duch Święty ogarnął swą mocą Jezusa 
już na początku Jego ziemskiego życia, by Go już nigdy 
nie opuścić. Dlatego Jezus tryska życiem. Uzdrawia 

chorych, uwalnia opętanych od złego ducha, wszystkich 
obdarza nowym życiem, przełamuje istniejącą religijną 
tradycję. 

Jezus działał mocą Ducha Bożego i stał się przyczyną 
głębokich konfliktów. Nie szukał żadnych pokojowych 
kompromisów, które by hamowały działanie Ducha i 
czyniły je wolniejszym. Jezus wnosi niepokój (Łk 12, 51), 
dlatego trzeba zamknąć Mu usta, aby Duch poprzez 
Jego słowa nie wywrócił ustalonego porządku. Tak 
dochodzimy do określenia cech rozpoznawczych 
działania Ducha Świętego. On przemawia w słowach 
i czynach Jezusa. Dlatego prawdą jest, że Duch Święty, 
to Duch Jezusa. Tam gdzie ktoś przemawia i działa w 
Duchu Jezusa, tam działa Duch Święty. Wiara domaga 
się pełnego zaufania Duchowi Jezusa, Duchowi 
Świętemu, który chce być Panem naszego życia 
i pragnie obdarować nas nowym życiem.

opr. Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Zadanie autentycznego wyjaśniania Słowa Bożego, (…) 

zostało powierzone samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, 
który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, 
to znaczy biskupom w komunii z (…) Biskupem Rzymu.”
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /8/

W dzisiejszym wydaniu „Mojej Parafii” prezentujemy
ostatnie fragmenty dokumentu polskich biskupów. 

Ufamy, że lektura pomogła wielu naszym Czytelnikom 
w zrozumieniu, jak wielkim zagrożeniem dla życia 
i prawdziwej miłości jest antykoncepcja, aborcja, 
„in vitro”... 

Zapewne wielu młodych ludzi staje w swoim życiu 
przed dramatycznymi wyborami. Prosimy o modlitwę 
w ich intencji i zachęcanie, by zapoznali się z tym, czego 
nauczają nasi pasterze, którzy prowadzą nas przez tę 
ziemię pewną drogą ku niebu...

Oto ostatnie fragmenty dokumentu:

„Dla katolika możliwy jest udział w kompromisie 
politycznym, ale tylko wówczas, gdy służy to osiąganiu 
większego dobra, a nie jako metoda rozwiązywania pro-
blemów etycznych lub wyznaczania kryteriów dobra.”

„W przypadku aborcji rozwiązaniem docelowym jest 
m.in. prawo nieakceptujące wskazanie eugeniczne do 
zabicia dziecka, a w przypadku „in vitro” – odrzucające 
tę procedurę jako zagrażającą godności oraz życiu lub 
zdrowiu dziecka we wczesnym stadium jego rozwoju.”

„Ogromnym zagrożeniem dla katolików zaangażo-
wanych w kształtowanie życia publicznego, zarówno 
w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i samorządów 
lokalnych oraz działalności pozarządowej, zdaje się 
ich osamotnienie. Często się zdarza, że nawet nie 
uzyskują dostatecznego wsparcia duchowego, pomocy
w kształtowaniu ich sumienia i podpowiedzi co do 
postępowania zgodnego z wiarą katolicką.”

„Należy pamiętać, że podstawowym zadaniem ludzi 
wiary jest – powtórzmy – być obecnymi w świecie 
polityki.”

„Politycy i parlamentarzyści stają wobec szczególnej 
odpowiedzialności, gdy podejmują decyzje dotyczące 
sprawy życia i godności człowieka.”

„Gdy politycy postępują zgodnie z prawym i dobrze 
uformowanym sumieniem należy się im szczególna 
wdzięczność i uznanie.”

„Żyć w zgodzie ze swymi przekonaniami, umieć je 
uzasadnić i bronić, jest tytułem do uznania wielkości 
i wierności polityków wyznawanym ideałom.”

- by Kościół był zawsze posłuszny Słowu Boga
- by Kościół ukazywał się światu zawsze jako święty
- by wierne nauczanie Kościoła niosło miłosierdzie

- by wierne nauczanie Kościoła odnawiało więzi miłości
- by wierne nauczanie Kościoła nadało pełen sens bólowi i cierpieniu

- by nauczanie Kościoła przywracało radość i pokój
- za tych, którzy doświadczają cierpienia

- za ofiary wojen, handlu ludźmi, handlu narkotykami oraz pracy niewolniczej
- za dzieci i kobiety znoszące wszelkie formy przemocy

- by Kościół nie zapomniał o ludziach wydanych na pastwę przemocy
- za tych, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną

- za bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych i więźniów  
- za wszystkich, którzy doświadczają zepchnięcia na margines społeczeństwa

- by Kościół czuwał nieustannie i miał wzrok utkwiony w Chrystusie ukrzyżowanym 
- by modlitwa Kościoła i jego aktywna działalność stała się dla wszystkich ludzi pocieszeniem i wsparciem

W naszej radomskiej katedrze szczególnie wybrzmiała błagalna modlitwa Księdza Biskupa Henryka Tomasika, 
by wszyscy nasi Diecezjanie gorliwie uczestniczyli w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. 

GLOBALNA ADORACJA

opr

opr

Tydzień temu – w niedzielę w Oktawie Bożego Ciała – o godz. 1700 czasu watykańskiego, 
Kościół katolicki na całym świecie trwał na Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Na wyspach Pacyfiku była to godzina 500 rano, w Wietnamie 2200, a w Papui Nowej Gwinei 100 lub 200 w nocy. 
Adoracja była jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego Roku Wiary. 

Papież Franciszek modlił się w Bazylice św. Piotra, księża biskupi we wszystkich katedrach świata, 
a kapłani w większości kościołów parafialnych i kaplic katolickich na całym świecie.

Główne intencje modlitwy były następujące: 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 będziemy modlić się w intencji ks. Antoniego Czulaka SAC 

z okazji jego imienin. 

2 Dzisiaj, o godz. 1300, Mszę świętą prymicyjną w naszej świątyni odprawi ks. Marcin Bieniasz SAC, który 
odbywał u nas praktykę diakońską. Po Mszy świętej będzie miało miejsce prymicyjne błogosławiestwo. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3 Dziś zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany przez Caritas Pallotyńską. Rozpoczęcie Festynu 
Mszą świętą o godz. 1200, zakończenie ok. godz. 1800. Całkowity dochód z Festynu zostanie przeznaczony 
na Świetlicę działającą przy naszej parafii.

4 Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 1700, w dni powszednie o godz. 1730.

5 Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1800 modlić się będziemy w intencji Pielgrzymów „Białej 11”.

6 We wtorek, 11 czerwca, o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta z modlitwą o uzdrowienie 
i uwolnienie, którą odprawi o. Józef Witko – franciszkanin. Rozpoczęcie spotkania o godz. 1700 
od modlitwy różańcowej. Nie szukajmy w takiej Mszy świętej jedynie sensacji. Każda Msza święta ma 
taką samą wartość. Podczas każdej Eucharystii przychodzi i działa ten sam Chrystus. Nabożeństwo 
czerwcowe i Msza święta parafialna zostaną odprawione we wtorek w kaplicy Świętej Rodziny.

7 W czwartek, 13 czerwca, Nabożeństwo fatimskie dla starszych, chorych i cierpiących. O godz. 830 różaniec 
i okazja ze spowiedzi. O godz. 900 Msza święta, a po niej Nabożeństwo. Jest to dzień imienin 
ks. Antoniego Czulaka SAC. Podczas Mszy świętej modlić się będziemy w intencji Solenizanta.

8 W piątek, 14 czerwca, Nabożeństwo fatimskie dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. 
O godz. 1730 odczytanie intencji, o godz. 1800 Msza święta, a po niej różaniec i procesja fatimska, 
podczas której modlić się będziemy Litanią do Serca Pana Jezusa.

JUŻ DZIŚ FESTYN RODZINNY!

Organizatorzy

Po Mszy świętej o godzinie 1200 zapraszamy na doborową zabawę. 

Na Festynie:
- zjeżdżalnia

- zamek dmuchany
- basen z kulkami

- przysmaki z grilla
- wojskowy kociołek
- lody, napoje, ciasto

- konkursy i zabawy z nagrodami 
- cegiełki (każda zostanie nagrodzona miłym upominkiem)

- zespół muzyczny 
- punkt konsultacyjny w sprawach problemów rodzinnych .

- autokar krwiodawstwa 
   (chętnych do oddania krwi prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego)

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Bóg jest miłością. Kocha nas i troszczy się o nas nieustannie.”  

Serdecznie zapraszamy! 


