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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Świadkowie tego wydarzenia stawiają pytanie: „Któż On jest, że nawet 
grzechy odpuszcza?” Słowo „nawet” świadczy, że czyny Jezusa są znane 
i akceptowane. Zdziwienie budzą słowa: „Odpuszczone są jej liczne grzechy.” 
„Któż On jest?”. Dla nas to nie jest tajemnicą. Syn Boży ma moc odpuszczania 
grzechów. Jednocześnie wyjaśnia, że warunkiem odpuszczenia grzechów 
jest okazanie miłości i wiara. „Twoja wiara cię ocaliła.” Jawnogrzesznica 
przyznała się do grzechu, wyrażając to czynami wobec Jezusa: „Łzami oblała 
Mi stopy i swymi włosami je otarła... nie przestaje całować nóg moich.” 
Faryzeusz uważał się za lepszego i zapomniał o swoich grzechach. Kobieta 
nie zapomniała. Wiedziała jeszcze, że jedynym jej ocaleniem jest Jezus, od 
którego uczy się miłowania.
 

„Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.”  (Ps 145)
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16/06/2013

Adam Żak

16 czerwca 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Anety, Franciszka, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Sm 12, 1. 7-10. 13
PSALM 32, 1-2.5.7 i 11
Ga 2, 16. 19-21
EWANGELIA: Łk 7,36 – 8,3

17 czerwca 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Aliny, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 6, 1-10
PSALM 98, l.2-4
EWANGELIA: Mt 5, 38-42

18 czerwca 2013r. – WTOREK
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 8, 1-9
PSALM 146, 1-2.5-9a
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

19 czerwca 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Juliana, Odylli, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 9, 6-11
PSALM 112, 1-4.9
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

20 czerwca 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Bagdana, Bożeny, Michała
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 11, 1-11
PSALM 111, 1-4.7-8
EWANGELIA: Mt 6, 7-15

21 czerwca 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 11, 18. 21b-30
PSALM 34, 2-7
EWANGELIA: Mt 6, 19-23

22 czerwca 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Pauliny, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 12, 1-10
PSALM 34, 8-13
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

„Odpuszczone są jej liczne grzechy, 
ponieważ bardzo umiłowała.”

X I  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,  36 -8,3

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: 

„Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16), 
wierni z uległością przyjmują nauczanie i wskazania, 

które są im przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy.”

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Ponieważ wszyscy ludzie są żywym obrazem miłości Boga, 

muszą starać się o doskonałą miłość bliźniego.”  
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ZOBACZYĆ RYBĘ Z ŁODZI JEZUSA 

Lednica, to nie tylko Spotkanie 
Młodych. Jest też Lednica Seniora
(w tym roku we wrześniu), 
Lednica Motocyklisty (także we 
wrześniu) oraz... Lednica 
Malucha. 

Tydzień po młodzieży - w sobotę, 8 czerwca - na 
Polach Lednickich Boga chwaliły dzieci w liczbie 
ok. półtora tysiąca. Centralnym punktem spotkania 
była Msza święta, której przewodniczył o. Jan Góra OP. 
Podczas homilii dzieci usłyszały, że Pan Jezus je prosi, 
by przynosiły do Niego wszystko, co jest złe w ich życiu, 
a On to będzie naprawiał.

Piękna jest obecność całych rodzin z dziećmi na 
Polach Lednickich. Prawdziwy Kościół domowy. Te 
Pola, to miejsce sakralne. Oprócz Bramy - Ryby, można 
tam zobaczyć m.in.: replikę krzyża z Giewontu; piękny 
dzwon; replikę łodzi wydobytej przez archeologów 
kilkadziesiąt lat temu z Jeziora Galilejskiego, a po-
chodzącej z I wieku naszej ery (taką łodzią zapewne 
pływał Bóg – Człowiek). Niepowtarzalny klimat jest 
w kaplicy domu lednickiego. Wiele osób odwiedza 
też muzeum bł. Jana Pawła II. I ta cisza pobliskiego 
jeziora... To gdzieś tutaj był pierwszy Wschód Słońca 
nad Polską chrześcijańską, kochającą Boga 
prawdziwego... 

Lednica Malucha, to okazja dla dzieci, by wielbić 
Boga wśród dzieci, by doświadczać prawdziwej Bożej 
radości... „Bardzo dobrze się zapowiadacie. Kiedy 
widzę wasz las rąk w górze, bardzo mi to przypomina 
„dużą” Lednicę” − mówił do maluchów pomysłodawca 
spotkań lednickich, o. Jan Góra OP.

Rodzice na Lednicy są bardzo spokojni o dzieci. Wiedzą, 
że prowadzą swoje Skarby  do samego Pana Boga... 
Gdy dzieci skaczą z innymi pośród radości i uwielbienia, 
wiadomo, że są bezpieczne i idą dobrą drogą. 

Ciekawym punktem Lednicy Malucha było spo-
tkanie z niebiańskimi gośćmi: bł. Janem Pawłem II 
i bł. Edmundem Bojanowskim. Goście przybyli pięknym 
wozem w asyście aniołów. Błogosławionego Papieża 
wszyscy znamy. Bł. Edmund, to wielki opiekun dzieci 
i wzór ojcostwa. Niebiańscy goście zostali zasypani 
przez dzieci tysiącem pytań, szczególnie o to, jak żyje 
się w niebie i jak tam się dostać. Odpowiedzi były 
nad wyraz zachęcające, by zrywać z grzechem i nie 
szukać radości w ziemskich uciechach, bo w porów-
naniu z niebem są one kiepskie.

opr as

WIERZĘ… W ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ POWSZECHNY
„Wiara, że Kościół jest „święty” i „powszechny” 

(„katolicki”) oraz że jest „jeden” i „apostolski” (...) jest 
nieodłączona od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego.” (KKK 750)

Słowo „Kościół” oznacza zwołanie, zgromadzenie 
ludu, na ogół o charakterze religijnym. Założycielem 
Kościoła jest Jezus. W swej historii Kościół nigdy nie 
był Kościołem świętych. Odszczepieńcy, zdrajcy, 
fanatycy nieustannie wprowadzali do niego chaos. 
Jednak wyznajemy wiarę w święty Kościół. Jest on 
święty, dlatego że działa w nim Duch Boży. Jest 
miejscem, w którym doznajemy zobowiązującej 
obecności Boga. W nim Bóg obdarowuje nowym 
życiem, nadzieją i miłością. Dlatego mówimy „święty 
Kościół”.

„Powszechny”, bo nie jest jakąś zamkniętą grupą 
ludzi. Jest otwarty dla wszystkich. Określenie „katolicki” 
znaczy i to, że Kościół przechowuje pełnię darów 
Ducha Świętego, Słowo Boże, sakramenty. Także 

Urząd Nauczycielski Kościoła jest prowadzony przez 
Ducha Świętego. Im bardziej chrześcijanie otwarci 
są na działanie Ducha Bożego, tym bardziej święty i 
powszechny staje się Kościół. Gdy działaniu Ducha 
przeszkadzać będą bariery stworzone przez ludzi, 
wspólnota chrześcijańska będzie obumierać. 

Szczególnym owocem działania Ducha Bożego, 
który czyni Kościół powszechnym, jest radość. Święty 
Paweł mówi, że „Królestwo Boże to nie sprawa tego, 
co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość 
w Duchu Świętym.” (Rz 19, 17). Kto żyje duchem Jezusa, 
żyje w nieustannej radości, raduje się Jego Dobrą 
Nowiną. Jeśli ktoś niszczy radość z jakiegoś powodu i 
w imię jakiejkolwiek, nawet „świętej” racji, ten dopuszcza 
się zamachu na Kościół. Niszczy w Kościele niezbędny 
do życia wiarą dar Ducha. Niezbędny jest trud wno-
szenia w życie Kościoła radości, aby mógł on pozostać 
dla wszystkich otwarty. Tylko wówczas, kiedy jest on 
otwarty, rzeczywiście staje się katolicki. 

opr. Adam Żak

opr as
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ODSZEDŁ PRZYJACIEL BŁ. JANA PAWŁA II 

W ostatni wtorek, 11 czerwca, w Sanktuarium 
bł. Jana Pawła II w Krakowie odbył się pogrzeb 
Księdza Kardynała Stanisława Nagyego, wybitnego 
teologa, wykładowcy i przyjaciela bł. Jana Pawła II.

Stanisław Kazimierz Nagy urodził się w 1921 roku 
w Bieruniu Starym. Był uczniem Niższego Seminarium 
Duchownego Księży Sercanów w Krakowie. W 1937 r. 
wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca 
Jezusowego. W czasie II wojny światowej odbył 
konspiracyjne studia filozoficzne i teologiczne w 
Krakowie. W 1941 roku złożył śluby zakonne. W roku 
1945 przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1948 uzyskał 
tytuł magistra na Uniwersytecie Jagielońskim. Studia 
kontynuował na KUL’u, gdzie w 1952 roku uzyskał 
tytuł doktora. W latach 1968–1969 przebywał na 
stypendium naukowym na Katolickim Uniwersytecie 
w Leuven. 

Był rektorem Małego Seminarium Księży Sercanów 
w Krakowie-Płaszowie, rektorem Wyższego Semina-
rium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie, 
kierownikiem Studium Teologicznego Księży Sercanów 
w Krakowie (które powstało z jego inicjatywy). Od 
roku 1958 prowadził wykłady z teologii fundamentalnej 
na KUL’u. W 1963 został mianowany adiunktem w 
Katedrze Eklezjologii. W roku 1985 został profesorem 
zwyczajnym. Wykładał także na papieskich uczel-
niach we Wrocławiu i Krakowie oraz w Seminarium 
Księży Sercanów w Stadnikach.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił 
urząd prodziekana Wydziału Teologii, kierownika 
nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i 
Ekumenicznej, kierownika Katedry Eklezjologii 
Fundamentalnej. Zasiadał w Radzie Naukowej 
Instytutu Jana Pawła II, której przewodniczył w latach 
1982–2007. Był również członkiem Senackiej Komisji 
Stypendialnej. Pełnił też funkcję przewodniczącego 
Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy 
Komisji Episkopatu ds. Nauki, uczestniczył w pracach 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Z nominacji 
bł. Jana Pawła II był członkiem Międzynarodowej 

Komisji Teologicznej. Ponadto wchodził w skład 
Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej. W latach 
1985 i 1991 uczestniczył jako ekspert w synodach 
biskupów w Rzymie. Działał także w krakowskim 
duszpasterstwie studentów medycyny i pracowników 
służby zdrowia, był redaktorem działu ekumenicznego 
Encyklopedii Katolickiej, należał do kolegium redak-
cyjnego „Roczników Teologicznych”.

Karola Wojtyłę podobno poznał kiedyś w pociągu 
relacji Kraków – Lublin. Z Papieżem łączyła go przyjaźń, 
wyprawy po górach i bliska współpraca.

W roku 2003 bł. Jan Paweł II mianował go kardynałem. 
Święcenia biskupie przyjął w 2003 roku na Wawelu. 
Na swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „In Te, Cor 
Iesu, speravi” (W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność 
złożyłem). Jako że do godności kardynalskiej został 
wyniesiony po ukończeniu 80. roku życia, nigdy nie 
miał prawa do uczestniczenia w konklawe. 

Zmarł 5 czerwca 2013 roku w Krakowie mając 92 lata.  

Podczas uroczystości pogrzebowych Ksiądz 
Arcybiskup Józef Michalik powiedział:

„Jan Paweł II wśród wielu darów miał ten, że wyzwalał
przyjaźń i to taką, która mobilizowała do wysiłku na 
rzecz dobra, która wiązała z nim nowymi więzami 
we wspólnym trudzie na rzecz prawdy i w walce o 
wierność wartościom. W ten sposób wokół naszego 
papieża gromadziło się wielu przyjaciół świeckich i 
duchownych. Ale przyjaźń ze śp. kard. Stanisławem 
Nagy’m (…) była mu potrzebna znacznie głębiej 
i mocniej, bo bez niej jego pontyfikat byłby inny, 
uboższy”.

„Ks. prof. Nagy reprezentował sobą poważny 
warsztat naukowy i był – jak wspominają jego uczniowie 
– nauczycielem i mistrzem, ale wymagającym. Wie-
dział bowiem, że racjonalna troska o fundamenty 
wiary jest dla każdej religii sprawą pierwszorzędnego 
znaczenia. Wiedział też, że rozum i wiara nie sprzeci-
wiają się sobie, ale wspierają wzajemnie, wyrastając z 
jednego źródła prawdy” 

„Profesorowie KUL i ATK z tamtych lat, to nie tylko 
wybitni naukowcy, ale giganci ducha, którzy nie tylko 
ratowali Kościół w Polsce przed zepchnięciem go na 
margines życia intelektualnego i kulturalnego, ale przez 
solidny warsztat pracy sprawili, że wykształcenie 
duchowieństwa w Polsce, a potem także wykształcenie 
katolickiego laikatu nie ustępowało innym krajom 
wolnego świata.”

„Kardynał Nagy całym sercem angażował się w 
aktualne wydarzenia i dlatego z niepokojem o szeroką 
wolność środków przekazu bronił Radia Maryja 
i Telewizji Trwam”. 
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Zapraszamy na Nabożeństwo czerwcowe - dziś o godz. 1700, a w dni powszednie o godz. 1730.

2. W przyszłą niedzielę, o godz. 1530, w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

Sakrament chrztu świętego w maju przyjęli:

Jan Krzysztof Kalita
Marek Józef Kita /l. 61/
Zofia Gutkowska /l. 67/
Zenon Krzemiński /l. 76/
Bronisław Tuzimek /l. 84/
Stefania Siuda /l. 87/
Helena Romańska /l. 94/
Zdzisław Jan Zaręba /l. 80/
Janusz Henryk Figura /l. 76/
Krystyna Aniela Banasiak /l. 79/
Alicja Aleksandra Kurowicka /l. 83/

Odeszli w maju do Pana:

Marcus Kaczak
Alexandra Marciszewska
Maksymilian Jagiełło
Antonina Marta Żaczko

 Sakrament małżeństwa w maju zawarli:

Emanuela Maria Słomka i Marcin Jan Gawryjołek
Monika Terc i Bartosz Karol Sułkowski
Martyna Jadwiga Leszczyńska i Karol Bączkowski
Martyna Ewelina Fituch i Krzysztof Godziński

Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA...
Oto kilka myśli z homilii papieża Franciszka z minionego tygodnia:

„Prawdziwa wolność pochodzi z otwarcia Panu drzwi naszych serc.”

„Święty Paweł, na początku Drugiego Listu do Koryntian, używa kilkakrotnie słowa „pociecha”, 
zwraca się do chrześcijan młodych w wierze, ludzi, którzy niedawno rozpoczęli podążanie drogą Jezusa. 
Podkreśla właśnie pociechę, choć nie wszyscy ówcześni chrześcijanie byli prześladowani. Byli to normalni 

ludzie, którzy odnaleźli Jezusa. Ale to właśnie odnalezienie Jezusa było taką zmianą życia, 
że konieczna była specjalna moc Boża, jaką jest pociecha.”

„Pociecha, to obecność Boga w naszym sercu. 
Jednak, aby Pan był obecny w naszym sercu konieczne jest otwarcie bram, konieczne jest nasze nawrócenie.”

„Zbawieniem jest życie pociechą Ducha Świętego, a nie życie pociechą ducha tego świata. 
Nie, nie jest zbawieniem to, co jest grzechem.”

„Zbawieniem jest postępowanie naprzód i otwarcie swego serca, 
aby nadeszła ta pociecha Ducha Świętego, które jest zbawieniem. 

Ależ czy nie można trochę ponegocjować? Trochę słodyczy? 
Trochę Ducha Świętego, a trochę ducha tego świata... Nie! Jedno albo drugie.”

„Jeśli nie mamy otwartego serca i jeśli nie zasmakowaliśmy tej pociechy Ducha Świętego, 
która jest zbawieniem, to nie rozumiemy prawa ośmiu błogosławieństw. 

Jest to prawo dla tych, którzy są zbawieni i otworzyli swoje serca na zbawienie. 
Jest to prawo ludzi wolnych, wolnością Ducha Świętego.”

„Tylko otwarte serce przynosi nam zbawienie.”
opr


