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Jezus chce, aby uczniowie uświadomili sobie, kim On jest. Pyta
najpierw: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Rodzaj
sondażu, na który uczniowie odpowiadają z dużą swobodą. „Mówią,
że jesteś Janem Chrzcicielem... Eliaszem... którymś z dawnych 
proroków”. Tych odpowiedzi Jezus słucha raczej nieuważnie. 
Są one przygotowaniem do zasadniczego pytania. „A wy, za kogo
Mnie uważacie?” Cisza pełna zakłopotania przerwana oświad-
czeniem Piotra: „Za Mesjasza Bożego”, czyli za oczekiwanego
przez Izraela. „Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym 
nie mówili”. Dlaczego? „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć”.
Ludzie muszą zrozumieć sens drogi, która nie jest triumfalna. 
„Jeżeli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Tylko wtedy,
gdy zaakceptujemy Jego styl życia, możemy stwierdzić, że wiemy,
kim jest Mesjasz. Jezus pyta każdego z nas, za kogo Go uważamy. 
Odpowiedzi muszę udzielić sam i to samemu Jezusowi. Panie!
Pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem Bożym, 
który z miłości umarł za mnie.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„A wy, za kogo Mnie uważacie?”
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg stworzył świat według swojej mądrości”.

12 .  N IEDZIEL A Z W Y K Ł A

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Wszechświat jest piękny i godny podziwu, zasługuje na to, byśmy się nim cieszyli, 

ale istnieje też po to, abyśmy go uprawiali i rozwijali. 
Potrzeba „dokończenia” dzieła Bożego otwiera w świecie przestrzeń dla ludzkiej pracy”.
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Tak właśnie modlił się podczas
ostatniej w życiu homilii o. Jan Góra.
I tak też wyśpiewywali Bogu swoje 
„Amen” uczestnicy XX Spotkania 
nad Lednicą. W sobotę, 4 czerwca, 
do tegorocznych wydarzeń jubile-
uszowych dołączyło jeszcze jedno
– święto młodych pod słynną Bramą
RYBĄ. Stanowiło ono także ostatnią
stację przed ŚDM 2016.

Wiele osób, które znają klimat 
Lednicy zadawało sobie pytanie: 
„jak to będzie – bez ojca Jana? Co 
może zastąpić jego słynne „Kocham
was!” wypowiadane dziesiątki, setki
razy w ubiegłych latach? Czy uda się
zachować oryginalny styl, wypra-
cowany przez niezapomnianego 
duszpasterza, a jednocześnie patrzeć
w przyszłość? Pewnie wiele podob-
nych pytań zrodziło się w sercach 
organizatorów, kiedy przygotowy-

wany był plan Spotkania, zbierane 
fundusze na tegoroczne symbole 
(m.in. Pismo Święte), zapraszani 
goście.

Jak więc było? Najpiękniejszym
potwierdzeniem, że Lednica jest 
naprawdę Bożym dziełem, stało się
wypowiedziane z głębi wielu tysięcy
młodych serc słowo: „Amen”. To 
potwierdzenie decyzji o wyborze 
Chrystusa i pragnieniu pójścia drogą
Kościoła stanowiło punkt centralny
czuwania i zostało połączone z 
nabożeństwem odnowienia przy-
rzeczeń chrzcielnych i nałożeniem 
białej szaty. A wszystko dokonało
się pod Bramą RYBĄ, która na czas 
Spotkania, decyzją Księdza Prymasa,
stała się Bramą Miłosierdzia (najwięk-
szą zresztą w Polsce). Niezapomnianą 
chwilą było dziękczynienie w trakcie
Mszy świętej. Setki - a może i tysiące

- kapłanów razem z młodymi na 
Polu wielbiło Boga słynnym „Tak, 
tak, Panie”. Kto chciałby poczuć 
atmosferę tamtej chwili, warto, 
aby odnalazł odpowiedni film na
YouTube i sam przekonał się, jak 
chwaliła Boga młodzież i ci, którzy 
jej towarzyszyli.

Późnym wieczorem, właściwie już
nocą, przyszedł moment przepięknej
Adoracji. Wiele osób także w ciągu
dnia spędzało czas w kaplicy, obok 
Pola Spowiedzi, gdzie już od rana 
wystawiony był Najświętszy Sakra-
ment. Gwar gromadzącej się w 
sektorach młodzieży nie stanowił 
przeszkody i to miejsce, jak Namiot
Spotkania, wypełniał się cichą 
modlitwą. Potem, przy zapalonych 
świecach witano Chrystusa, niesio-
nego w dwumetrowej monstrancji.
A serca biły w rytm wezwania: 
„Jestem Twój, zbaw mnie, Panie. 
Amen”.

JESTEM TWÓJ, ZBAW MNIE, PANIE…

ms

Ojciec Święty bł. Paweł VI uczył, 
że nie człowiek istnieje dla Liturgii, 
lecz Liturgia dla człowieka. To nie 
Bóg potrzebuje Liturgii, lecz człowiek.
To ja mam osiągnąć zbawienie, 
czerpiąc z nadprzyrodzonych darów
łaski, jakie niesie Liturgia w swoich 
rozlicznych celebracjach. Poprzez 
słowa i czynności dokonuje się 
Ofiara, jaką sam Jezus ustanowił
podczas Ostatniej Wieczerzy. 

W Liturgii Mszy świętej najważ-
niejszym celebransem jest Chrystus,
a nie kapłan. To Jego Obecność 
pod postaciami chleba i wina jest 
istotą Eucharystii. To Jego Słów 
słuchamy, przed Nim klękamy, 
to Jego Testament z Wieczernika 
realizujemy. 

Przeistoczenie, czyli Konsekracja
lub Podniesienie, to najważniejszy
moment w całej Liturgii Mszy św.
Msza Święta istnieje dla Przeisto-
czenia. Dla dokonywania Przeisto-

czenia, dla Konsekracji, otrzymują 
święcenia kapłani. Przeistoczenie 
to moment, w którym współdziałanie
kapłana i wiernych dochodzi do 
najwyższego poziomu. Ta najbar-
dziej uroczysta i najświętsza chwila
jest przemianą chleba i wina w 
rzeczywiste, żywe i prawdziwe Ciało
i Krew Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. 

Właśnie w tym momencie popatrz
na białą Hostię podnoszoną ku 
niebu przez kapłana. Nie spuszczaj 
wzroku, cały oddaj się Jezusowi. To 
jest ten czas, właśnie ten moment, 
aby wyznać Jezusowi miłość i całe 
swoje życie złożyć w Jego ręce. 
Tu już się kończą ludzkie dociekania
i rozumowania, nie pozostaje nic 
innego, jak uwielbiać Boga za Jego 
wszechmoc i powiedzieć „Credo 
Domine” – „Wierzę, Panie”. 

Chciałabym jeszcze przytoczyć
słowa o. Pio. Sugeruje on, iż dobrym

sposobem uczestnictwa w Najświęt-
szej Ofierze jest „zjednoczenie się 
z Matką Bolesną u stóp Krzyża 
w miłości i współczuciu. Współcier-
pieć z Chrystusem i kochać – oto, 
co należy czynić we Mszy świętej”.   

Kochani, nie wystarczy Mszy św.
tylko wysłuchać, trzeba ją także 
współodprawić. Uszanujmy czas i 
miejsce, gdzie właśnie dokonuje się
cud Eucharystii. Nie spóźniajmy się 
na Mszę świętą! Wcześniej wyłączmy
telefony komórkowe. Mamo, tato! 
Zapanuj nad dzieckiem biegającym
(a Ty za nim) przed prezbiterium 
i po całym kościele. Nasze cudowne
dzieci, swoim zachowaniem bardzo
przeszkadzają w kontemplacji 
Najświętszej Sakramentu. Bądź 
odpowiedzialny za właściwie prze-
żytą niedzielną Mszę świętą w naszej
parafialnej wspólnocie. Pozwól 
innym współodprawić tę Najświętszą
Ofiarę.

NALEŻY TO WIEDZIEĆ

opr.
Jadwiga Kulik

„Kościół powinien dotrzeć bez wyjątku do wszystkich”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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Naszej uroczej, najmłodszej Redaktorce
Ali Farynie, z okazji uroczystego dnia imienin

życzymy dni pełnych słońca i radości,
szczerych przyjaźni, pięknych wspomnień, miłych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem,

a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca tak,
jak czyni to Twoja ukochana mama.
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ŻYCZEN IA

W niedzielę, 5 czerwca, na placu
przy naszym kościele odbył się po 
raz ósmy Festyn Rodzinny Caritas 
Pallotyńskiej.

Parafianie i goście przybyli całymi
rodzinami, mogli skorzystać z wielu
atrakcji, przy okazji pomagając 
potrzebującym. Każda z cegiełek 
nabytych na stoisku premiowana 
była nagrodą. Można było zdobyć 
też bardziej wartościowe nagrody 
– zwycięzców dodatkowo wyłaniano
na scenie. 

Na Festynie nie zabrakło: słodkości,
lodów, napojów i przysmaków z grilla
oraz tradycyjnego żurku z wojsko-
wego kotła. 

Jedną z ważniejszych części 
Festynu była licytacja oryginalnej 
koszulki meczowej piłkarza Repre-
zentacji Polski w piłce nożnej – 

Roberta Lewandowskiego, przez niego
samego podpisanej. Obecnością 
zaszczycili nas także: Prezydent 
Radomia i jego Zastępca.

Osoba w każdym wieku mogła
znaleźć na Festynie coś dla siebie. 
Najmłodsi mieli dmuchane zamki 
i malowanie twarzy, starsze dzieci 
– konkursy z rodzicami i występy 
na scenie, dla dorosłych przygrywali
do tańca: DJ oraz orkiestra dęta 
pod batutą pana Józefa Kosow-
skiego. Wszystkich bawił również 
młody iluzjonista Carko TV oraz 
Paweł Mosiołek – radomska gwiazda
piosenki. Atrakcji dopełniły: pokazy
musztry, sztuk walki, tańca oraz 
mody, a także kiermasz dobrej 
książki i honorowa zbiórka krwi.

Połączenie zabawy i rozrywki ze
zbieraniem funduszy na rzecz 

działalności Świetlicy Caritas Pallo-
tyńskiej, to coroczny sposób na 
integrację mieszkańców Ustronia 
i Młodzianowa. Zarówno tę na 
poziomie wspólnoty parafialnej 
i sąsiedzkiej, jak i na poziomie 
rodzinnym. Integracja ta przynosi 
owoce także przy wspólnej organi-
zacji Festynu. Ciężko pracowali przy
nim pracownicy Caritas Pallotyńskiej
Zespół Radom, wolontariusze – 
dorośli i młodzież, stali współpra-
cownicy oraz księża parafii. Wszystkim
należą się słowa podziwu i najser-
deczniejsze podziękowania.

Nie przestajemy ufać, że za rok 
spotkamy się na podobnym Festynie
i będziemy się tak samo świetnie 
bawić, pomagając naszym pod-
opiecznym. A wszystko to w duchu
rodziny, chrześcijańskiej miłości 
i pod opieką naszego Patrona 
– św. Wincentego Pallottiego.

JUŻ ZA ROK KOLEJNY FESTYN

ks. Artur Wierzbicki SAC

Czy jesteś pewna/pewien?

Zanim rozpocznie się czas beztroski,
czas błogiego wypoczynku, czas 
upragnionych wakacji, młodzi ludzie
będą musieli podjąć szereg trudnych
decyzji. Gimnazjaliści stoją przed 
trudnym wyborem nowej szkoły. 
Maturzyści wprawdzie otrzymają 
dokument świadczący o ich dojrza-
łości, jednak świadectwo dojrzałości
nie znaczy, że jesteś, młody człowieku,
w pełni dorosły. Jesteś ledwo co 
„dojrzały” do dorosłości. To prawda,
nabierasz statusu osoby dorosłej, a 
jedyne pewne co będziesz MUSIAŁ,
to być odpowiedzialny za swoje 
czyny i decyzje.

Jaka będzie przyszłość wielu 
młodych ludzi, których rekwizytem

(już od dzieciństwa) był klucz do 
mieszkania zawieszony na szyi na 
pomemłanej tasiemce?

Młody przyjacielu – na nową 
drogę życia do podróżnej torby 
BIBLIĘ WRZUĆ. Nie przekreślaj z góry
tej sugestii. Spróbuj odkryć niektóre
nieznane Księgi z Biblii i to takie, 
których fragmenty być może sły-
szałeś podczas Liturgii, ale nigdy
nie przeczytałeś ich w całości. 
W rzeczywistości wielu chrześcijan 
nigdy nie czyta Biblii i zna ją w sposób
bardzo ograniczony i powierzchowny.

Wrzuć Biblię do plecaka! 
Może Ci się przydać na pochmurne dni.

Biblia – z greckiego biblion – zwój
papirusu, zbiór ksiąg. Niektóre z 
tworzących ją Ksiąg, dla większości

osób, nawet dobrych chrześcijan,
są nieznane. Niektóre Księgi są 
bardzo krótkie, jak: Księga Tobiasza
– opowiadanie ukazujące wielkie 
znaczenie rodziny i małżeństwa, 
Księga Estery – w której żydowska 
królowa dzięki wierze i modlitwie 
ratuje swój lud przed zagładą, 
Księga Rut – cudzoziemki, która 
poznała Boga i doświadczyła Jego 
Opatrzności. 

Te „małe” Księgi można przeczytać
w całości w ciągu godziny. Większej
koncentracji wymagają: Księga Hioba
– mówiąca o wielkim problemie 
cierpienia niewinnych; Księga Koheleta
– w której uderza zadziwiająca no-
woczesność, z jaką kwestionuje się
sens życia i świata; Pieśń Nad 
Pieśniami – przepiękny poemat 
o ludzkiej miłości. 

TO BĘDĄ SUPER WAKACJE 

Ciąg dalszy na 4 stronie
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1. Dzisiaj o godz. 1145 Msza święta w intencji ks. Pawła Śliżewskiego SAC 
z okazji jego imienin. Pamiętajmy o Solenizancie także w naszej 
osobistej modlitwie.

2. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 1720; w dni powszednie 
– o godz. 1730.

3. Caritas Pallotyńska organizuje w najbliższą środę, 22 czerwca, 
jednodniową autokarową pielgrzymkę do katedry lubelskiej i do Majdanka.
Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w biurze Caritas oraz w kancelarii 
parafialnej. Szczegółowe informacje u ks. Artura.

4. W najbliższy czwartek, 23 czerwca, przypada Dzień Ojca. Pamiętajmy 
o naszych ojcach w serdecznej modlitwie.

5. W piątek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Jest on jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie 
wspomina się w Liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia
jako poprzednika Mesjasza. Z racji Uroczystości, nie obowiązuje tego dnia
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

6. W piątek, 24 czerwca, o godz. 800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, dyrekcje, nauczycieli i wszystkich
pracowników szkół. 

7. W przyszłą niedzielę, 26 czerwca, o godz. 1030 zostanie odprawiona 
Msza święta w intencji s. Pauliny, naszej zakrystianki, z okazji jej imienin.

8. Caritas Pallotyńska serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie tegorocznego Festynu rodzinnego: wolontariuszom, 
artystom, sponsorom i ofiarodawcom. Także wszystkim uczestnikom, 
którzy stworzyli tak liczną frekwencję składamy serdeczne Bóg zapłać.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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19 czerwca 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Gerwazego, Julianny, Protazego
LITURGIA SŁOWA:
Za 12, 10-11
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
Ga 3, 26-29
EWANGELIA: Łk 9,18-24

20 czerwca 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Florentyny, Bogny, Rafała
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18
PSALM 60, 3-4. 5 i 12. 13-14
EWANGELIA: Mt 7, 1-5

21 czerwca 2016r. – WTOREK
Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
PSALM: 48, 2-3a. 3b-4. 10-11
EWANGELIA: Mt 7, 6. 12-14

22 czerwca 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Tomasza, Jana, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 22, 8-13;23, 1-3
PSALM 119, 33-34. 35-36. 37 i 40
EWANGELIA: Mt 7, 15-20

23 czerwca 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Albina, Józefa, Wandy
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 24, 8-17
PSALM 79, 1-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Mt 7, 21-29

24 czerwca 2016r. – PIĄTEK
NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
Imieniny: Jana, Emilii, Danuty
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 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Doroty, Wilhelma, Łucji
LITURGIA SŁOWA
Lm 2, 2. 10-14. 18-19
PSALM 74, 1-2. 3-4. 5-7. 20-21
EWANGELIA: Mt 8, 5-17

KALENDARZ
LITURGICZNY Drodzy, i nie tylko młodzi, Przyjaciele!

W chwilach beztroskiego wakacyj-
nego odpoczynku miejmy w zasięgu
ręki, oprócz innych książek, także 
Biblię. Może się ona okazać orężem
przeciwko zagrożeniom, jakie szcze-
gólnie w tym okresie na młodych
czekają. 

We współczesnym świecie, coraz
bardziej odchodzącym od chrześci-
jaństwa, wzrasta moda na noszenie
amuletów i talizmanów. Istnieje 
ponadto wiele znaków graficznych,
które wtapiają się w rzeczywistość, 
zaczynamy je akceptować, a nawet
przypisywać im nadzwyczajną moc.
Niektórzy używają ich, bo taka jest 
moda, inni, dlatego, że zobaczyli je
w telewizji u jakiegoś „idola”. 

Zazwyczaj jednak związane jest to 
z wiarą, że talizmany w jakiś niewy-
tłumaczalny sposób „pomagają” 
w zdobyciu nieznanej mocy lub 
w powiększeniu dóbr materialnych;
przynoszą szczęście lub wpływają 
na zdrowie człowieka. Bzdura!!!

W Starym i w Nowym Testamencie
Bóg wielokrotnie przestrzega nas 
przed magią, czarami i wróżbiarstwem.
„Wszystko badajcie, a co szlachetne 
- zachowujcie! Unikajcie wszystkiego,
co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-22). 

To na pewno będą super wakacje!
Jeśli zechcesz na nich spotkać Boga 
w Jego Słowie…

opr.
Jadwiga Kulik

TO BĘDĄ SUPER WAKACJE  (dalszy ciąg)

„Pamiętaj, że Twoje dziecko 
nie jest Twoją własnością”.

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH


