
Moja Parafia | 1 

„Wierzycie w Boga? 
I we Mnie wierzcie.”

V N IEDZIEL A W IELK A NOCNA

E WA N G E L I A :  J  1 4 ,  1 -1 2

Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1001
18/05/2014

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Nikt nie może wierzyć sam, tak jak nikt nie może żyć sam.”

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Dalszy ciąg Ewangelii 
z poprzedniej niedzieli. Nie tylko brama, ale i droga do niej. 
Dziś dowiadujemy się, co nas czeka po przekroczeniu bramy. 
Dom Ojca, w którym „jest wiele mieszkań”. „Nie pozwólcie, 
aby wasze serca były wstrząśnięte!” Czym trwoży się serce 
człowieka? Tajemnicą śmierci i tego co będzie po niej. Jezus 
ukazuje śmierć inaczej. To chwila, w której On przyjdzie po
każdego z nas i zaprowadzi do przygotowanego przez Niego 
miejsca. „Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.” 
Ojciec i Syn to jedno. Wierzymy w Ojca, to wierzymy i w Syna.
 „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie.” Bóg nie widzi 
wieczności bez nas. Miłość Jezusa sprawi, że zabierze nas 
do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest! Jezu! Daj mi 
świadomość tego, że Ty z Ojcem i Duchem nieustannie 
na mnie czekasz.

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Konieczne jest, 
abyśmy spojrzeli na życie 

jako całość 
z właściwej perspektywy. 
Właściwą perspektywę 

stanowi wieczność.”

ŚWŚW
MÓWI DO NASMÓWI DO NAS
ŚWŚW

W dni  powszednie :
godz.  17 30,

w niedzie le :
godz.  17 00.



2 | Moja Parafia

Przedstawiamy kilka myśli z niedawnej homilii 
papieża Franciszka:

„To Duch Święty sprawia, iż Kościół wychodzi poza 
granice, postępuje naprzód.”

„Duch wieje tam, gdzie chce, ale jedną z najczęstszych 
pokus jest próba zagrodzenia Mu drogi i prowadzenia 
Go w takim a nie innym kierunku.”

„Pokusa ta nie była obca Kościołowi pierwszego 
wieku, jak to ukazuje doświadczenie Szymona Piotra. 
Wspólnota pogan przyjęła głoszenie Ewangelii, 
a Piotr był naocznym świadkiem zstąpienia na nich 
Ducha Świętego. Wcześniej jednak wahał się, czy 
nawiązywać kontakt z tym, co zawsze uważał za 
„nieczyste”, a następnie znosił ostrą krytykę ze strony 

chrześcijan jerozolimskich, zgorszonych tym, że ich 
przywódca jadł z „nieobrzezanymi”, a nawet ich 
ochrzcił.” 

„To było coś, co było nie do pomyślenia. Gdyby jutro 
przybyła do nas na przykład ekspedycja Marsjan, 
a niektórzy z nich przyszliby do nas, zieloni, z długim 
nosem i wielkimi uszami, jak opisują ich dzieci, i jeden 
z nich powiedział: „chcę zostać ochrzczony!”, co by 
się stało?”

„Kiedy Pan ukazuje nam drogę, kimże jesteśmy, 
by powiedzieć: „O nie, Panie, to nie jest roztropne! 
Nie, zróbmy to inaczej!”” 

„Piotr w pierwszej diecezji - a pierwszą diecezją była 
Antiochia - postanowił: „Kimże ja jestem, by stawiać 
przeszkody?”. To piękne słowa dla biskupów, kapłanów 
i także dla chrześcijan. Kimże jesteśmy, aby zamykać 
drzwi?”

Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję…

Naszą parafię zna bardzo dobrze. Od wielu lat „spogląda” 
przecież z wielkiego obrazu, wskazując małego Jezusa. 
Jakby chciał powiedzieć: „jeśli wpatrzycie się w Niego, 
na pewno nie zbłądzicie w drodze”. To niezwykłe, że 
Niebieski Ojciec, Stwórca i Pan wszystkiego, powierzył 
swoje największe Skarby: Jezusa i Maryję w ręce 
Człowieka, który wielu rzeczy nie rozumiał, w swej 
skromności stał niejako w cieniu, a na kartach Pisma 
Świętego nie wypowiedział ani jednego słowa. Prostota 
i wielkość. Prowadzony przez Boga i sam trzymający 
w rękach Syna Bożego. Wielki - mały Człowiek, od 
którego decyzji zależało to, czy życie Maryi zostanie 
ocalone, a Jezus będzie mógł się narodzić. Skąd czerpał 
siły do zmagania się z zewnętrznymi trudnościami 

(jak choćby ucieczka do Egiptu), ale także z pytaniami 
własnego serca? Odpowiedź kryje się w krótkim zdaniu 
z Mt 1,24: „Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański.”
Kochał - Boga ponad wszystko. I właśnie dzięki temu 
był w stanie znosić wiele trudności. Dzięki temu mógł 
wierzyć Maryi, gdy pewnie słyszał głosy: „odrzuć Ją” 
i pokładać nadzieję w Nowonarodzonym Jezusie jako 
Mesjaszu, którego jako Izraelita oczekiwał. Prawdziwa 
męska miłość. Nie ckliwe uczucie albo chęć uzyskania 
czegoś dla siebie. Miłość - decyzja, jak mur warowny 
chroniąca przed złem. Trzymająca mocno w ramionach 
Tego, który choć kruchy jak małe dziecko, to jednak 
Pan Wszechmogący. 
Naszą parafię zna bardzo dobrze. Ale… czy my tak
naprawdę znamy Józefa? To nie przypadek, że mamy 
go za patrona. Swoją postawą powiedzieć nam może 
wiele, modlitwą wyprosić bardzo dużo. Nie zmarnujmy 
tego daru, jak on nie zmarnował Skarbów powierzonych 
przez Najwyższego.

Człowiek przez duże „C”

ms

Refleksje z pobytu w Rzymie na kanonizacji Jana Pawła II 
i Jana XXIII, w moim przypadku, jawią się na dwu 
płaszczyznach: intelektualnej i duchowej. Poznanie 
zabytków, dzieł sztuki, korzeni naszej kultury, rodzi 
natychmiast myśl, że przecież w ten krąg kulturowy 
wprowadził nas chrzest, przyjęcie wiary. Tak jak bez 
Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, tak bez 
chrześcijaństwa nie można pojąć architektury gotyku, 
rzeźb, fresków. Przychodzi refleksja - przecież artyści
kierowali się jakąś myślą, ideologią. 

Wyłania się druga płaszczyzna - duchowa. To wszystko 
Komuś służyło. Ktoś działał przez tych ludzi. Był jakiś 
cel w tym wszystkim. Jestem w mieście gdzie przebywali 
święci. Stąpam po ich śladach. Przyjechałem na 
kanonizację. Udziela się entuzjazm zgromadzonych 
tłumów. Przypomina się prośba młodzieży - „zostań
z nami”. I został. Czuję jego obecność tu na Placu 
św. Piotra. Jego uśmiech, oczy pełne miłości. Po uca-
łowaniu krwi Jana Pawła II duchowa czara przeżyć 
przepełnia się, płyną łzy szczęścia, wzruszenia. 
Natychmiast słyszę głosy: „Będziemy cię słuchać”. 
Chwila zadumy i pytanie: czy ja go słyszę i słucham? 

Św. Janie Pawle II, przypominaj mi to co do mnie 
mówiłeś. Daj mi zrozumieć przykazane przez ciebie 
wskazania na każdy dzień. Pozwól wnikać w rzeczy-
wistość Kościoła, w jego ewangelicznym i duchowym 
wymiarze. Te chwile wzruszeń i refleksji niech trwają.

Pielgrzym

PO KANONIZACJI
„ZOSTAŃ Z NAMI”, 
„BĘDZIEMY CIĘ SŁUCHAĆ”

PAPIEŻ FRANCISZEK 
O KOSMITACH

dalszy ciąg na 3 stronie
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W sobotę, 7 czerwca, odbędzie się 
osiemnaste już Spotkanie Młodych 
na Lednicy. To będą 18. urodziny, 
wiek dojrzałości, ale i odpowie-
dzialności zadalsze wybory życiowe. 
Oprócz tradycyjnego wyboru 
Chrystusa, młodzież będzie dziękować 
za niedawną kanonizację Jana 
Pawła II.

O. Jan Góra, dominikanin, pomysło-
dawca lednickich spotkań, zauważył,
że Lednica dorobiła się swojej kultury: 
śpiewów, tańców, sposobu 
zachowania. Bardzo wyraźnie było 
to widoczne niedawno podczas 
polskiego czuwania i dziękczynienia 
za kanonizację Jana Pawła II na 
Piazza Navona w Rzymie, gdzie 
polska młodzież co roku uczestni-
cząca w Lednicy porwała do tańca 
wszystkich obecnych w okolicy, 
także Włochów. Stała się tym samym 
na chwilę swoistą wizytówką – 
„nie Lednicy, nie Poznania, ale całej 
Polski”. 

Program Lednicy będzie jak zwykle 
bardzo bogaty. Otwarcie Pól 
Lednickich nastąpi o godz. 800. 
Uczestnicy otrzymają wówczas 
symbole spotkania oraz śpiewniki 
i świece.

Tegoroczne symbole lednickie to: 
pierścień z napisem „W Tobie mam 
upodobanie” – symbolizujący przy-
należność do Boga Ojca i odpowie-
dzialność za przekazane młodym 
dziedzictwo; Lednicki Dowód 
Osobisty – jako symbol dojrzałości 
samego spotkania i jego uczestników; 
Banknot Wdzięczności – odpowiedź 
na dary, które otrzymuje się od 
rodziców i wychowawców – powi-
nien być im ofiarowany w dowód 
wdzięczności za miłość, poświęcenie 

i opiekę; wreszcie list miłosny – do 
jego napisania, w imieniu Boga do 
innego człowieka, zaproszony 
zostanie każdy uczestnik.

W południe Karmelitanki Dzieciątka 
Jezus oraz Urszulanki Serca Jezusa 
Konającego odmówią modlitwę 
Anioł Pański, a następnie przedstawią 
charyzmat swoich zgromadzeń.

O godz. 1300 rozpocznie się Lednickie 
Nabożeństwo Pokutne – jak przy-
pominają organizatorzy dla wielu 
osób moment wyjątkowy spotkania, 
który zachowują zawsze w swojej 
pamięci. Jednym z najważniejszych 
elementów Nabożeństwa będzie 
spowiedź, podczas której księża 
będą namaszczać uczestników 
olejem mocy i radości pobłogosła-
wionym przez papieża Franciszka. 
Nabożeństwo poprowadzi jałmużnik 
papieski abp Konrad Krajewski.

O godz. 1500 odbędzie się Koronka 
do Bożego Miłosierdzia prowadzona 
przez tzw. siewców Lednicy. 
Oficjalne rozpoczęcie spotkania 
nastąpi o godz. 1700 procesją Orłów 
Lednickich oraz przedstawieniem 
gości. Wśród nich będą m.in. rektorzy 
poznańskich uczelni wyższych, 
przedstawiciele władz, zgroma-
dzenia zakonne i duchowieństwo. 
W uroczystej procesji pod Bramę 
III Tysiąclecia zostaną wniesione 
gnieźnieńskie relikwie św. Wojciecha.

O godz. 1800 rozpocznie się pierwsza 
część tematyczna Lednicy pod 
hasłem „Jezus jest Synem!”. Młodzież 
wysłucha w niej wystąpienia Księdza 
biskupa Edwarda Dajczaka, który 
będzie wyjaśniał, co o Jezusie 
mówi Wyznanie Wiary. Następnie 
listonosze będą rozdawali uczest-
nikom spotkania listy, które młodzi 
napisali wcześniej i przywieźli ze 
sobą. Z kolei siostry opowiedzą 
o życiu zakonnym.

Godzinę później sprawowana 
będzie Msza św. dla ledniczan pod 
przewodnictwem Prymasa Polski 
i metropolity gnieźnieńskiego 
abp. Józefa Kowalczyka. Homilię 
wygłosi bp Grzegorz Ryś z Krakowa.

Część trzecia – pod hasłem „Ty 
jesteś Synem!” – rozpocznie się o 
godz. 2100 Apelem Jasnogórskim. 
Temat spotkania będzie zwracał 
uwagę na różne aspekty synostwa: 
Boży, ludzki i społeczny. Będzie 
mowa o byciu zarówno dzieckiem 
Boga, jak i ziemskim rozumieniu 
słowa synostwo – byciu wdzięcznym 
za rodziców i odpowiedzialności 
za nich. Z kolei synostwo społeczne 
niesie ze sobą obowiązek wdzięcz-
ności wobec ojczyzny, Kościoła 
oraz za ojczystą mowę, ziemię, 
kulturę i wspólnotę narodową.

O godz. 2130 nastąpi symboliczne 
przekazanie ognia wiary i tradycji 
przywiezionego z Ostrowa Lednic-
kiego, czym rozpocznie się godzina 
poświęcona św. Janowi Pawłowi II. 
Pół godziny później zaplanowano 
transmisję przesłania papieża 
Franciszka do ledniczan 
(z tłumaczeniem na jęz. polski).

Przed północą nastąpi jeszcze roze-
słanie misjonarzy – abp Kowalczyk 
pobłogosławi i wręczy Krzyże 
Misyjne wolontariuszom Między-
narodowego Wolontariatu Don 
Bosco. Na zakończenie młodzież 
w ciszy będzie adorować Najświętszy 
Sakrament. Tradycyjnie dokona 
także wyboru Chrystusa oraz 
przejdzie przez Bramę III Tysiąclecia.

Więcej informacji o Lednicy 
na bieżąco na profilu 

facebook.com/lednica2000.
opr.

JUŻ WKRÓTCE 
LEDNICA

przejdzie przez Bramę III Tysiąclecia.

„Duch Święty jest żywą obecnością Boga w Kościele. 
Jest Tym, Który sprawia, że Kościół podąża naprzód, 
pielgrzymuje. Zawsze dalej, poza granice.”

„To Duch Święty dokonuje tych niewyobrażalnych 
wyborów! Jak mawiał św. Jan XXIII: „To Duch Święty 
dostosowuje Kościół do wymogów czasu i popycha 
naprzód. A my, chrześcijanie, musimy prosić Pana 
o łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu.””

opr.

MODLITWA 
DZIECKA

„Panie Boże, oczywiście 
najbardziej dziękuję Ci 

za mojego Anioła Stróża.”
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D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y,  D R O D Z Y  PA R A F I A N I E !
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

18 maja 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Feliksa, Eryka, Alicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2.4-5.18-19
1 P 2, 4-9
EWANGELIA: J 14, 1-12

19 maja 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Mikołaja, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 14, 5-18
PSALM 115, 1-2.3-4.15-16
EWANGELIA: J 14, 21-26

20 maja 2014r. – WTOREK
Imieniny: Aleksandra, Bernardyna
LITURGIA SŁOWA:
Dz 14, 19-28
PSALM 145, 10-11.12-13ab.13cd i 21
EWANGELIA: J 14, 27-31a

21 maja 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Wiktora, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 15, 1-6
PSALM: 122, 1-2.4-5
EWANGELIA: J 15, 1-8

22 maja 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Heleny, Wiesławy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 15, 7-21
PSALM 96, 1-2.3 i 10
EWANGELIA: J 15, 9-11

23 maja 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Iwony, Michała
LITURGIA SŁOWA:
Dz 15,22-31
PSALM 57, 8-9.10-12
EWANGELIA: J 15, 12-17

24 maja 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 16, 1-10
PSALM 100, 1-2.3.4ab-5
EWANGELIA: J 15, 18-21

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1600 Msza święta i Nabożeństwo majowe przy krzyżu 
na Godowie.

2. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe - w niedziele o godz. 1700, 
w dni powszednie o godz. 1730.

3. W przyszłą niedzielę będziemy gościć alumnów z naszego pallotyńskiego 
Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa. Po Mszach świętych 
będzie można złożyć ofiary do puszek na potrzeby Seminarium.

3. Caritas Pallotyńska organizuje jednodniową pielgrzymkę do Sanktuarium 
NMP Uzdrowicielki Chorych w Gidlach. Pielgrzymka będzie miała miejsce 
29 maja. Informacje i zapisy w biurze Caritas lub kancelarii parafialnej.

4. Już dzisiaj zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany w niedzielę, 
1 czerwca, przez Świetlicę Caritas Pallotyńską. Rozpoczęcie festynu 
Mszą świętą o godz. 1200, zakończenie – ok. godz. 1700. W programie: 
liczne zabawy, konkursy, przysmaki z kuchni polowej i inne atrakcje. 
Całkowity dochód z Festynu będzie przeznaczony na potrzeby Świetlicy 
Caritas działającej przy naszej parafii.

PAPIEŻ HUMORU
JAK SIĘ STARZEJE ŚW. JAN PAWEŁ II

Gdy jeden z biskupów zagadnął Jana Pawła II: 
- No cóż, starzejemy się, Ojcze Święty...

Papież spojrzał na niego i odparł: 
- Tak, ale ja od nóg.

opr.

„Gdy nie wiesz, jak postąpić, 
pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.”

TYLKO DLA DOROSŁYCH

JJAK SIĘ STARZEJE ŚW. JAN PAWEŁ IIAK SIĘ STARZEJE ŚW. JAN PAWEŁ II

Gdy jeden z biskupów zagadnął Jana Pawła II: 

czynna 
od poniedziałku do piątku:  800 – 1000

oraz: 1600 – 1800

w sobotę: 800 - 1000

KANCELARIA PARAFIALNA


