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l TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

         „Nie bójcie się – ludzi, co o was powiedzą; tych, którzy zabijają;
bo jesteście bardzo ważni i wiele warci dla Ojca”. Jeżeli Jezus wymienia 
trzy razy „nie bójcie się”, a potem podaje, Kogo trzeba się bać, to tym 
wzmacnia u słuchaczy uczucie bojaźni przed Tym, „który i ciało i duszę 
może oddać na potępienie”. Z dalszej wypowiedzi Jezusa wynika, że się
należy bać nieprzyznania się do Niego. Jeżeli „ktoś się Mnie wyprze 
przed ludźmi, tego i Ja się wyprę przed moim Ojcem”. Czy może być dla 
człowieka coś gorszego? Stracił zbawienie, miejsce w niebie, które było 
przygotowane dla niego. Co powoduje taką sytuację? Tylko i wyłącznie
grzech. Człowiek kuszony przez diabła, okazuje nieposłuszeństwo przy-
kazaniu Bożemu. Popełniając grzech człowiek czyni siebie ważniejszym 
od Boga. Pycha! „Człowiek był przeznaczony do pełnego „przebóstwienia”
przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał „być jak Bóg”, ale 
„bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga” (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 398). Przyznanie się do Jezusa przed ludźmi, to przede

wszystkim życie według przykazań. Samo mówienie, że jestem wierzącym, że chodzę do kościoła, to jeszcze 
mało. Życiem muszę zaświadczyć, że Jezus jest moim nauczycielem, a ja Jego uczniem. Lękajmy się więc utraty
łączności z Bogiem, aby ciało i dusza nie były potępione. Módlmy się słowami Psalmu 19: „Oczyść mnie z błędów
przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, by nie panowała nade mną”. Panie! Daj moc, abym 
zawsze przyznawał się do Twojej Ewangelii. Adam Żak
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12. NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA: Mt 10, 26-33

„Bójcie się natomiast Tego, 
który i ciało i duszę 

może oddać na potępienie”.

DRODZY CZYTELNICY „MOJEJ PARAFII”!
TO ZNÓW OSTATNI „DUŻY” NUMER NASZEJ GAZETKI...
KOŃCZY SIĘ KOLEJNY ROK PRACY NASZEJ REDAKCJI...

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! 
DZIĘKUJEMY, ŻE WRÓCILIŚCIE PO OBOSTRZENIACH!
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ, 

BY NASZA GAZETKA MOGŁA BYĆ!
ZAPEWNIAMY WAS O MODLITWIE W GRONIE NASZEJ REDAKCJI!

WSZYSTKIM ŻYCZYMY PIĘKNYCH, UDANYCH, OSTROŻNYCH, WAKACJI!
DO 30 SIERPNIA BĘDZIEMY Z WAMI W „MAŁYM” WYDANIU! Redakcja
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TA RELACJA NAJ... /4.  PRAWDA CIĘ WYZWOLI/
Ciężko w naszych międzyludzkich

relacjach żyć w prawdzie. Czasem 
bojąc się jej, bądź reakcji innych, 
zagłuszamy ją w sobie. 

A przecież nikomu nie musimy 
niczego udowadniać.

Zawsze znajdą się ludzie, którym
coś nie będzie pasowało. Bo albo
jesteś za bardzo szczęśliwa, albo
za bardzo ponura. Bo albo przesadnie
dbasz o siebie, albo jesteś zanie-
dbaną kobietą. Bo albo jesteś szarą
myszką, która nie ma swojego zdania,
albo gdy je wyrażasz, to będziesz 
dla nich zarozumiała. Bo albo żyjesz
z pasją, albo jesteś nudziarą. Bo 
albo żyjesz swoim życiem i jesteś 
w tym prawdziwa, albo według
nich żyjesz na pokaz.

ZAWSZE znajdzie się ktoś, kto 
będzie kierował w Twoim kierunku
swoje uwagi, bo punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia. A najwięcej do
powiedzenia mają ci, którzy wiedzą
najmniej o Tobie. Ci, którzy po po-
zorach potrafią ocenić to, jaka jesteś,
jak żyjesz, ile zarabiasz i co jest dla 
Ciebie najważniejsze.

A ja Ci mówię: Nikomu nie musisz
niczego udowadniać!

Ludzie boją się tych, którzy ŻYJĄ 
Z PASJĄ, tych którzy żyją w PRAW-
DZIE. Tych, którzy czerpią radość 
z najmniejszych rzeczy. 

Tych, którzy po prostu są szczę-
śliwi. Tych, którzy chwytają każdy 
dzień i nie czekają na lepsze jutro.
Dziś dobrze wiem, że ono może
nie nadejść, więc po co czekać? ŻYJ 
TU I TERAZ. Z TYM CO MASZ. TAKA 
JAKA JESTEŚ, TAKI JAKI JESTEŚ.

Nikomu nie musisz niczego 
udowadniać.

Wiem, że związek małżeński to 
nie bajka. Ale warto zawalczyć o miłość
w Imię Jezusa!

Dziś wiem, żeby nie słuchać tych,
którzy NIC o Tobie nie wiedzą. Któ-
rzy mierzą swoją miarą i w czarnych 
barwach widzą rzeczywistość.

Dziś wiem, że nie ma życia bez 
problemów, ale każdy problem można
rozwiązać. To wymaga czasem nie 
lada wysiłku, czasu, poświęceń. Ale
dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą.

Dziś wiem, że niesłuszną oceną

łatwo można kogoś zranić – na za-
wsze. Więc ze wszystkich sił staram 
się nie oceniać.

Dziś wiem, że za bycie sobą płaci
się wysoką cenę. Bo ludzie oczekują,
że będziesz taka, jaką oni chcą że-
byś była. Mimo tego - BĄDŹ SOBĄ! 
Przegrywa ten, który chce przypo-
dobać się innym.

Dziś wiem, że na wszystko trzeba
zapracować – na udany związek,
wspaniałą atmosferę w domu, przyja-
ciół, wymarzone wczasy. 

Niezależnie, czy materialnie, czy
nie. Nie ma niczego bez wysiłku.

Dziś wiem, że dopóki nie docenisz
tego, co masz, nie zaczniesz patrzeć
życzliwie na innych.

Dziś wiem, że piękno rodzi się 
w bólu. W bólu wyrzeczeń, poświęceń,
rezygnacji, oskarżeń, niesłusznych 
posądzeń. Ale PIĘKNO zwycięża, bo
piękno jest DOBREM.

Żyj pięknie. Żyj dobrze. Żyj ze 
spokojnym sumieniem.

Lepiej być dziwnym dla innych, 
niż obcym dla siebie…

SERCE JEZUSA
Serce Jezusa to owa Miłość, która

uzdrawiała chorych, wracała życie 
umarłym, pocieszała stroskanych, 
rozgrzeszała pokutujących. 

Czerwiec jest miesiącem tej Miłości,
miesiącem Serca Jezusa.

Wszystko, co dokonuje się z woli
Boga, dokonuje się z Miłości. Serce
Jezusa, dobroci i miłości pełne. Słowo
miłość pojawia się w Litanii do Serca
Jezusowego kilka razy.

W piątek po Oktawie Bożego Ciała
Kościół Katolicki obchodzi Uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jest to także dzień modlitw 
o świętość kapłanów. Nie ma takiej
sprawy, której by Bóg nie rozwiązał.

Nie ma takiego problemu, którego 
by nie był w stanie przeskoczyć. 
Taki jest Bóg. Miłosierny Ojciec. Dla
Niego nie liczy się, ile razy wracasz, 
ale to, że w ogóle wracasz. Bo któż 
jak Bóg?

Główna zasługa w rozpowszech-
nieniu kultu Najświętszego Serca
Jezusa przypadła św. Małgorzacie 
Marii Alacoque. Pan Jezus wielo-
krotnie objawiał jej Swoje Serce, 
a czcicielom Serca obiecywał liczne
łaski. Wśród wielu wybrałam takie: 
„Dam im wszystkie łaski potrzebne 
w ich stanie. Zgoda i pokój będą 
panowały w ich rodzinach. Będę
sam ich pociechą we wszystkich 
smutkach i utrapieniach życia. Będę
ich ucieczką najbezpieczniejszą
w życiu, a szczególnie w godzinę 

śmierci”.

Doświadczam w swoim życiu tego, 
że w momencie zaufania Bogu 
wszystko staje się łatwiejsze. Przy-
tulić się do Jego Serca. Często tego 
pragnę. Uwielbiam wtedy pójść do
kościoła i adorować Go w Najświęt-
szym Sakramencie.  

Modlę się słowami św. Tomaszem 
z Akwinu: „Daj mi, Panie, serce wraż-
liwe, aby mnie żadna próżna myśl 
nie oderwała od Ciebie. Daj mi, Panie,
serce szlachetne, aby mnie żadna 
niegodna Ciebie namiętność nie 
usidliła. Daj mi, Panie, serce proste 
i szczere, aby się nie dało opano-
wać przez żadną złą skłonność”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Kościół przypominał nieustannie o tym nakazie sumienia zakorzenionym w potrzebie wewnętrznej, 

bardzo mocno odczuwanej przez chrześcijan pierwszych wieków, choć początkowo nie uważał za konieczne 
wydania wiążącego przepisu w tej sprawie. Dopiero później, w obliczu zobojętnienia lub zaniedbań niektórych

wiernych, zmuszony był nauczać jednoznacznie o obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej”.

Jadwiga Kulik

Ewa
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DROGIE DZIECI, 
PAN JEZUS 
WAS KOCHA

Jezus, krok po kroku zbliżał się do  
serc trzecioklasistów naszej parafi i...
Był coraz bliżej z każdą niedzielną 
Mszą świętą, z każdą lekcją religii, 
z każdą zaliczoną modlitwą...

Aż nagle...
W związku z pandemią korona-

wirusa majowe Komunie święte zostały
przełożone na późniejsze miesiące...

Czy aby jednak koronawirus nie 
na plus zmienił sposób przeżywania
Pierwszej Komunii świętej?

Postarajmy się jeszcze bardziej 
sięgnąć do tego, co najistotniejsze
w pierwszym pełnym przeżyciu Mszy
świętej przez dziecko.

Pandemia zatrzymała nas w domu. 
Pozwoliła skupić się bardziej [kolejny
plus] na tym co duchowe. 

Dzieci, jak to dzieci, nie będą miały
większej trudności z przyjęciem do
wiadomości faktu, że uroczystość 
rodzinna odbędzie się w mniejszym
gronie. Najważniejsze dla nich bę-
dzie to, że się po prostu odbędzie, 
bo na nią przecież czekają cały rok 
szkolny, do niej się przygotowy-
wały się ze swoim katechetą. 

Św. Jan Paweł II mówił do pierw-
szokomunijnych dzieci: „Drogie dzieci,
dzisiaj przychodzi do Was Papież, 
aby Wam powiedzieć w imieniu 
Pana Jezusa, że On was kocha. Zapew-
ne wiele razy Wasi księża katecheci 
i siostry katechetki mówili Wam o tym.
Chcę jednak jeszcze raz to powtó-
rzyć, abyście tę radosną nowinę
zapamiętały na całe życie: „Pan Jezus
Was kocha! Pan Jezus Was kocha!
Powtórzcie: Pan Jezus nas kocha!”.

Koronawirus tej prawdy nie 
powstrzyma.

WAKACJE Z PANDEMIĄ 
Za oknem coraz częściej i bardzo

długo świeci słońce. Wskaźniki ter-
mometrów szybują w górę. Pachnie
latem. 

Trudno prognozować, jak będą 
wyglądały tegoroczne wakacje. Dopóki
nie pokonamy koronawirusa, będzie-
my musieli zastosować się do reżimów
sanitarnych, nawet w czasie urlopu. 

Przekornie, jakby dla złagodzenia
myśli niespokojnych z obawy przed
zarażeniem, z ufnością oglądajmy
niezwykły świat, będący dziełem
Stwórcy. Piękno gór, szum morza,
pomoże nam złapać oddech w tym
trudnym czasie. 

Jednocześnie nie zaniedbujmy
swojej relacji z Bogiem tłumaczeniem
„bo się nam NALEŻY odpoczynek”. 
Na wakacje wytyczmy sobie zadanie
– cel. 

Mam propozycję, by wakacyjny
czas wypełnić czytaniem Pisma
Świętego. Tak wielu z nas, chrześci-
jan, tak rzadko ma w rękach Biblię. 
Fragmenty Pisma Świętego znamy 
często tylko z czytań mszalnych. 
A więc znamy tylko fragmenty Biblii.

Wyruszmy na szlak w poszuki-
waniu SŁOWA. 

Biblia zawiera całą prawdę o Bogu.
Zawiera wszystkie zasady moralne
dla każdego człowieka. Na przykład
w Starym Testamencie w Księdze
Tobiasza przeczytamy przepiękne 
opowiadanie ukazujące wielkie zna-
czenie rodziny i małżeństwa. Księga
Estery mówi o królowej, która dzięki

wierze i modlitwie ratuje swój naród
przed zagładą. Księga Rut – cudzo-
ziemki, która poznała Boga i doświad-
czyła Jego Opatrzności. 

Wyliczyłam małe krótkie Księgi.
Można przeczytać każdą z nich 
w całości w ciągu godziny. 

Większego wysiłku wymagają 
np.: Księga Hioba, mówiąca o wielkiej
wartości cierpienia; Księga Kohe-
leta, w której uderza zadziwiająca 
nowoczesność, z jaką kwestiono-
wany jest sens życia i świata; Pieśń 
nad Pieśniami, przepiękny poemat 
o miłości i erotyce. 

Nowy Testament jest nam bardziej
znany. Gatunki literackie są w nim 
mniej zróżnicowane. Jednakże warto
odkryć, jak pięknie jest przeczytać
całą Ewangelię napisaną na 4 sposoby
– przez 4 Ewangelistów. Podobnie 
pochłaniające są Dzieje Apostolskie.
Warto dłużej zatrzymać się nad 
którymś z Listów.

Każdy z nas potrzebuje czasu 
i miejsca na skupienie, medytację, 
uspokojenie... Dzięki Bogu, że tak 
jest! Ta potrzeba mówi nam bowiem,
że żyjemy nie tylko po to, by pracować,
ale również, by myśleć, głęboko
zastanawiać się. 

Warto umysłem i sercem zagłębić
się w narrację, w historię, z którą
możemy się utożsamić, w pewnym
sensie możemy się w niej „zatracić”,
ale po to, by potem się wzbogacić 
i odnaleźć.

Odeszli w maju do Pana:
Witold Węsek /l. 60/
Jolanta Barbara Litwin /l. 66/
Tadeusz Jerzy Kowalczyk /l. 70/
Jan Wiesław Faryna /l. 77/
Marianna Henryka Bieś /l. 77/
Mirosław Jerzy Nowocień /l. 78/
Stanisław Markowski /l. 80/
Jerzy Zdzisław Stawiński /l. 80/

Sakrament chrztu świętego w maju przyjęło 
troje dzieci. 3

15
Józef Tyczyński /l. 82/

Zdzisław Stanisławek /l. 82/
Stanisław Lech Zykubek /l. 87/

Władysław Wosztyl /l. 88/
Wacław Kazimierz Czpak /l. 89/

Krystyna Gaworska /l. 92/
Wacław Komorek /l. 92/

Jadwiga Kulik
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

21 czerwca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jr 20, 10-13
PSALM: 69, 8-10. 14. 17 i 33. 34-35
2. czytanie: Rz 5, 12-15
EWANGELIA: Mt 10, 26-33

22 czerwca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Tomasza, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18
PSALM: 60, 3-4. 5 i 12. 13-14
EWANGELIA: Mt 7, 1-5

23 czerwca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Wandy, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
PSALM: 48, 2-3b. 3c-4. 10-11
EWANGELIA: Mt 7, 6. 12-14

24 czerwca 2020r. – ŚRODA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA
Imieniny: Danuty, Emilii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM: 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15
2. czytanie: Dz 13, 22-26
EWANGELIA: Łk 1, 57-66. 80

25 czerwca 2020r. – CZWARTEK
Imieniny: Doroty, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 24, 8-17
PSALM: 79, 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9
EWANGELIA: Mt 7, 21-29

26 czerwca 2020r. – PIĄTEK
Imieniny: Pauliny, Jana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 25, 1-12
PSALM: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
EWANGELIA: Mt 8, 1-4

27 czerwca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Maryli, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Lm 2, 2. 10-14. 18-19
PSALM: 74, 1b-2. 3-4. 5-7. 20-21
EWANGELIA: Mt 8, 5-17

1. Dzisiaj o godz. 630 Msza święta w intencji ks. Pawła Śliżewskiego SAC 
z okazji jego zbliżających się imienin. Polecajmy Solenizanta 
Sercu Jezusa także w naszych osobistych modlitwach.

2. Nabożeństwa czerwcowe – codziennie o godz. 1730.

3. W najbliższy wtorek o godz. 1800 J.E. Ks. Biskup Piotr Turzyński 
udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafi i.

4. W najbliższy piątek o godz. 800 Msza święta na zakończenie roku szkolnego.

5. W przyszłą niedzielę, 28 czerwca, w naszej parafi i odbędzie się 
Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadzi J.E. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 930 odbędzie się w naszej parafi i 
– na prośbę niektórych rodziców – Uroczystość I Komunii świętej 
dla grupy dzieci ze szkół nr 23 i 9. Osoby nie związane z tą Uroczystością,
prosimy o przyjście na Msze święte w innych godzinach. 

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1100 Msza święta w intencji 
ks. Tomasza Kotulskiego SAC z okazji jego zbliżających się imienin.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1230 Msza święta Jubileuszowa 
50-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Stanka SAC – wieloletniego wikariusza
naszej parafi i, a obecnie duszpasterza w Mazowszanach. Słowo Boże 
na tej Uroczystości wygłosi ks. Jacek Nowak SAC.

9. W czerwcu w  naszej świątyni pojawiły się świeczniki wotywne. 
Zapalona świeca jest jakby przedłużeniem naszej osobistej modlitwy.
Świece dedykowane są Miłosierdziu Bożemu i św. Janowi Pawłowi II 
oraz Matce Bożej Fatimskiej i św. Józefowi. Świecę zapalamy 
w konkretnej intencji. Najważniejsza zawsze pozostaje nasza osobista 
intencja i modlitwa. Świece są czyste, ekologiczne, bezpieczne i palą się
ok. 2 godzin. Koszt jednej świecy: 2 zł.

10. Zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Składamy serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy pomagali w jakikolwiek sposób w przygotowaniach 
do tych Uroczystości, byśmy mogli ją pięknie przeżywać. Dziękujemy 
Panu Organiście i Chórowi „Gloria Dei”. Serdeczne podziękowanie 
składamy na ręce p. Józefa Kosowskiego dla jego orkiestry. 
Od lat uświetniają naszą Procesję. Bóg zapłać za tę ofi arną posługę. 
Dziękujemy Służbie Liturgicznej i ich Opiekunom. Dziękujemy 
Dziewczętom sypiącym kwiaty, ich Mamom i Rodzeństwu za pomoc. 
Dziękujemy Siostrom Zmartwychwstankom i wszystkim Kapłanom. 
Dziękujemy wszystkim Osobom przygotowującym ołtarze. 
Wszystkim dziękujemy za świadectwo wiary, za wspólną modlitwę 
i uwielbienie Boga za ten największy dar jaki nam dał: Siebie Samego 
w Eucharystii. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Domaganie się słusznych praw dla kobiet, poczynając od stanowczego przekonania, że mężczyźni i kobiety 
mają tę samą godność, stawia przed Kościołem głębokie pytania – będące dla niego wyzwaniem – których 
nie można tak łatwo pominąć. Kapłaństwo zarezerwowane dla mężczyzn, jako znak Chrystusa Oblubieńca 

powierzającego się w Eucharystii, jest kwestią nie podlegającą dyskusji, ale może stać się motywem 
szczególnego konfl iktu, jeśli szafarstwo sakramentów utożsamia się zbytnio z władzą. Nie można zapominać, 

że gdy mówimy o władzy kapłańskiej, mówimy tu o funkcji, nie zaś o godności i świętości”.


