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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 587
18/06/2006

XI NIEDZIELA ZWYKŁA ∙ ROK B
Ewangelia Mk 4, 26 – 34 

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak 
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 

nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.

Bóg daje wzrost! Jeśli nasze życie pojmujemy jako dar pocho-
dzący od Boga i do Boga powracający, to i tak trzeba pojmować każdy dzień 
dojrzewania, każdy dzień miłowania i każdy dzień umierania. Życie jest wspa-
niałe, ale sami możemy uczynić je strasznym. Życie jest bowiem stale zagrożo-
ne. Jesteśmy przecież wciąż w ruchu.

Drogi Przyjacielu! Pan życia nigdy nie odbiera nam tchnienia życia, gdyż 
jesteśmy, mimo wszystko, całą Jego rozkoszą na ziemi, my biedni grzesznicy. 
Nigdy nie zrozumiemy owej Miłości, od której nie oddzieli nas nawet śmierć. 
Zawsze zależymy od Najwyższego.

Ks. Sylwester 

Kalendarz liturgiczny

18 czerwca 2006r. – NIEDZIELA
Imieniny: Grzegorza, Elżbiety, Marka, 
Mileny, Halszki, Amandy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 17, 12 – 24  
Psalm 92
2 Kor 5, 6 – 10 
EWANGELIA: Mk 4, 26 – 34 

19 czerwca 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Romualda, Gerwazego, 
Protazego, Julianny, Michaliny 
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 18, 3 – 8. 12 – 17. 22 
Psalm 5
EWANGELIA: Mt 5, 38 – 42 

20 czerwca 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Bogny, Wincenty, Florentyny 
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 18, 25 – 31a. 33 – 34  
Psalm 51
EWANGELIA: Mt 5, 43 – 48  

21 czerwca 2006 r. – ŚRODA 
Imieniny: Alojzego, Alicji, Marty, Rudolfa 
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 2, 1. 6 – 14 
Psalm 31
EWANGELIA: Mt 6, 1 – 6. 16 – 18 

22 czerwca 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Tomasza, Paulina, Innocentego
LITURGIA SŁOWA:
Syr 48, 1 – 14 
Psalm 97
EWANGELIA: Mt 6, 7 – 15 

23 czerwca 2006 r. – PIĄTEK 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dzień Ojca
Imieniny: Wandy, Zenona, Józefa, Albina
LITURGIA SŁOWA:
Oz 11, 1. 3 – 4. 8c – 9 
Psalm Iz 12, 2. 3 – 4b. 4cd – 5 
Ef 3, 8 – 12. 14 – 19 
EWANGELIA: J 19, 31 – 37 

24 czerwca 2006 r. – SOBOTA
Narodzenie św. Jana Chrzciciela
Imieniny: Jana, Danuty, Janisława
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1 – 6 
Psalm 139
Dz 13, 22 – 26 
EWANGELIA: Mt 5, 33 – 37 

Zimą nie znajdziesz żadnych innych zapasów, oprócz tych, jakie zdołasz zgromadzić z tego, co sam posiejesz.
  Kyrilla Spiecker

MYŚL TYGODNIA:

Filozofia jednych sprowadza się 
do tego, żeby tu, na ziemi, ob-
chodzić się z ziemią jak z piłką; 

dla nich ziemia jest lekka.
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 Mszę Świętą w Wigilię Zesłania Ducha Świętego na 
polach nad jeziorem Lednica celebrował i słowo do młodzieży 
skierował Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Przy Bramie – Rybie Mszę świętą koncelebrowało ponad tysiąc 
kapłanów. Hitem tegorocznej Lednicy była piosenka: Nie lękajcie 
się, Otwórzcie drzwi Chrystusowi. 

Ostatnim punktem programu była Droga Krzyżowa 
prowadzona przez osoby niepełnosprawne, towarzyszył nam 
krzyż, z którym JAN PAWEŁ II odbył swoją ostatnią Drogę 
Krzyżową w Wielki Piątek 2005 roku oraz relikwie drzewa krzyża 
świętego. W trakcie Drogi Krzyżowej, przy stacji IV „ Spotkanie 
z Matką”, wniesiono relikwię Matki Bożej Gidelskiej – przybyła 
po to, aby leczyć nasze słabości ducha i ciała. Przed rozważaniem 

stacji VI „Święta Weronika ociera twarz Chrystusowi”, wniesiono 
ikonę Chrystusa Przemienionego. Apel Młodych na polach nad 
jeziorem Lednica zakończył się dokonaniem wyboru Chrystusa 
– jego śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania – przejściem przez 
Bramę – Rybę. Zmęczeni, umotywowani miłością Chrystusa, 
roztańczeni mocą Ducha Świętego udaliśmy się w drogę powrotną 
do domów.

Opr. Piotr Dyjo
Foto: Piotr Dyjo

  

        

CHRYSTUS DROGĄ
 Dnia 3 czerwca 2006 roku, z naszej parafii wyruszyła 

pielgrzymka na jubileuszowe X spotkanie Młodych na polach 
lednickich. Opiekunem duchowym był ks. Tadeusz Nowek 
SAC. Około godziny 12:30 dotarliśmy na miejsce, w recepcji 
zgłoszono naszą 56-osobową grupę i odebraliśmy lednickie 
gadżety (kartę Totus – Lednicki Anioł, świecę, śpiewnik, a także 
krzyżyk z monogramem ICHTYS)

…lednickie gadżety
 Krzyżyk z monogramem ICHTYS – znak pochodzi z Syrii, 

z miejscowości Tell Gharizye’. Odnaleziono go jako znak wyryty 
na nadprożu domostwa. Sformułowanie „ICHTYS” ustawione 
w znak Krzyża Świętego ma przypominać, że zbawienie przyszło 
przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Symbol ten traktowano jako znak 
egzorcyzmujący, tzn. oddalający złego ducha. W greckiej nazwie 
ryby (ICHTYS) jest zaszyfrowane najstarsze wyznanie wiary 
w Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela, popularne w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa.

I – (Jesus) –JEZUS 
X – (Christos) -CHRYSTUS
Ө – (Theou) – BOGA 
Y – (Hijos) - SYN 
Σ – (Soter) – ZBAWICIEL

 Karta TOTUS – Lednicki Anioł – Karta ma wzór karty 
kredytowej – z przodu umieszczona jest modlitwa do Anioła 
Stróża, abyśmy nie zapominali oddawać się mu pod opiekę, kiedy 
wyruszamy w drogę – fizycznie lub mistycznie. Z tyłu znajduje 
się fragment wyboru Chrystusa na naszego Pana i Zbawiciela, 
którego co roku dokonujemy na Polach Lednickich.

 O godzinie 17:00 ojciec Jan Góra przywitał Młodych, 
po czym nastąpiła procesja wprowadzenia relikwii św. Wojciecha, 
wniesiono Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, wybrane osoby 
otrzymały stypendia „Talenty lednickie”, które są przyznawane 
corocznie dla młodzieży z całej Polski. Na niebie lednickim zawitał 
również helikopter, z którego Jan Paweł II, dziesięć lat temu, po 
raz pierwszy pobłogosławił młodzież znajdującą się na polach 
lednickich. Następnie Ks. Kardynał Stanisława Dziwisz poświęcił 
kamień, ważący 26 ton – znak przynależności do Chrystusa.

 Kilkanaście minut po godzinie 18.00, wśród burzy 
oklasków i okrzyków: BENEDETTO łączyliśmy się ze stolicą 
Piotrową, aby wysłuchać przemówienia Ojca Świętego Benedykta 
XVI, w którym pozdrowił młodzież znajdującą się na polach 
lednickich, a także nas pobłogosławił, po czym został przeczytany 
list Ojca Świętego skierowany do nas – ludzi młodych . 

Nie zapomnieliśmy również o Naszym Pasterzu Janie Pawle II, 
którego mamy zakorzenionego w sercu, okrzykami i oklaskami 
skandowaliśmy: JAN PAWEŁ II – SUBITO SANCTO. 
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Gorąca prośba 
grzesznika 

do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy

O Matko Najświętsza Nieustającej Pomocy!
Jak dobrze, wspaniale, że wciąż jesteś przy mnie;
I w dzień, w którym słońce na błękicie nieba
ogrzewa nas z góry (tego nam tak trzeba)...
I w noc rozświetloną srebrem cudnych gwiazd.
Z Dzieciątkiem na ręku, w pięknej, barwnej 
szacie,
O oczach błękitnych, jak lazuryt nieba,
Włosach kruczoczarnych, w pukle pozwi-
janych
Wzrok na nas kierując, modlisz się za nami.
Ty wiesz, jak nam ciężko żyć nieraz na 
świecie,
Samotność dokucza, bieda, czy brak pracy,
ludzka obojętność, zawiść, zazdrość, złość,
Och, dość już wyliczania, dość!
Ty widzisz świat cały i wiesz, że niełatwo na 
tej Ziemi żyć...
Nikt z nas tu żyjących, nie jest doskonały
Z trudem więc, pod górę, do Nieba idziemy,
Chcemy kochać wszystkich, a to trudne takie,
Ciężko sobie radzić z problemami życia,
Które się wciąż mnożą; są tak wielorakie...
 Dzisiaj więc, Mateńko, klękam u Twych stóp
I proszę gorąco: Matko ma Najmilsza,
Przemień moje życie, bym Boga kochała
Bym Sercu Jezusa mocno zaufała,
Bym pod Twoim płaszczem w każdej złej 
godzinie
znalazła schronie, aż całe zło minie!
By na pierwszym miejscu był w mym życiu 
– Bóg
Matko Ukochana, Ty pomocy udziel
rozplącz moje drogi, pomóż dobrą być!
O Nieustającej Pomocy Matko i Królowo,
Przemów do mnie, przemów chociaż jedno 
słowo
I ukaż swym wzorem – jak dla Boga żyć,
by osiągnąć Niebo, by ukochać Boga
Poprowadź przez życie – Ty wiesz, którędy 
najlepsza
wiedzie do Bram Niebios, najwłaściwsza 
droga.
Ja Ci ufam, Matko, że mnie poprowadzisz,
tam, gdzie Szczęście Wieczne
I Matczyną Dłonią wprowadzisz do Nieba.
Matko ma Najdroższa – Ty wiesz, że najbar-
dziej
tego mi potrzeba!
Uczyń mi tę łaskę...

Katarzyna Wilczyńska

Pewne małżeństwo przechodziło głęboki 
kryzys. Byli sobą zawiedzeni, nie spełniali ocze-
kiwań, które mieli niegdyś wobec siebie. Żeby nie 
mnożyć konfliktów zaczęli siebie unikać. Szcze-
gólne trudności przeżywała żona, która zawsze 
marzyła, aby mieć w domu miłego, przystojnego 
adoratora. Ten po kilku latach okazał się flegma-
tycznym, niezaradnym grubasem, dla którego 
lepszym towarzystwem był internet niż ona.

Chcąc mimo wszystko ratować swoje mał-
żeństwo, podjęła pewnego dnia desperacką decy-
zję, aby codziennie wieczorem starać się znaleźć 
przynajmniej jedną pozytywną rzecz, którą mąż 
zrobił w danym dniu. Na początku było jej bar-
dzo trudno dostrzec cokolwiek dobrego, ale w 
końcu coś zaczęła odkrywać: umył po obiedzie 
swój talerz, spóźnił się tylko kilka minut, pomógł 
synowi rozwiązać zadanie, słuchał cierpliwie 
moich wywodów, usiadł obok mnie w kościele, 
uśmiechnął się do mojej mamy... Później posta-
nowiła, że będzie to zapisywać w swoim notat-
niku. Następnie zaczęła mu o tych pozytywnych 
odkryciach mówić. Po jakimś czasie zauważyła, 
że jej mąż wcale nie jest taki zły. To małżeństwo 
zostało uratowane. Pozytywne spojrzenie żony 
pomogło odrodzić się wzajemnej miłości. 

Pierwszym krokiem nawrócenia w mał-
żeństwie jest decyzja, aby stanowczo i systema-
tycznie szukać u współmałżonka tego, co dobre, 
i dziękować za to Bogu. Patrząc na drugą osobę 

pozytywnie pomagamy jej wzrastać, rozwijać 
się, stawać się samym sobą i być szczęśliwym. 
Ćwiczenie pozytywnego spojrzenia nie oznacza 
obłudnego zaprzeczania słabości drugiego czło-
wieka czy koloryzowania rzeczywistości. Jest to 
spojrzenie w prawdzie, lecz z położeniem nacisku  
na stronę pozytywną, aby wzrastać w miłości.

Przykładem spojrzenia  pozytywnego jest 
spojrzenie ukrzyżowanego Jezusa na Łotra. Jezus 
popatrzył na niego z miłością i to przemieniło 
jego wnętrze. Dobry Łotr, czyli mówiąc językiem 
współczesnym: bandyta, przestępca, kryminali-
sta, został pierwszym katolickim świętym („Dziś 
ze Mną będziesz w raju” – por. Łk 23,43), któ-
rego mamy naśladować – oczywiście nie w jego 
przestępstwach, ale we współczuciu, pokorze, 
stawaniu w prawdzie o sobie, poczuciu sprawie-
dliwości i pragnieniu nawrócenia.

PROPOZYCJA: 
PRZEZ NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ, CODZIENNIE WIE-

CZOREM ZAPISZ JEDNĄ POZYTYWNĄ RZECZ, ZAUWAŻO-
NĄ PRZEZ CIEBIE W TYM DNIU U WSPÓŁMAŁŻONKA.

Sylwester Szefer

Autor artykułu wraz z żoną jest członkiem 
Wspólnoty Emmanuel, która w Wadowicach or-
ganizuje w dniach 9-16 lipca Spotkanie Rodzin. 
Informacje na stronie: www.emmanuel.info.pl

Być szczęśliwym w małżeństwie
Dobra żona, dobry mąż – kto szuka, ten znajdzie
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego z Procesją 
Eucharystyczną dzisiaj o godz. 17.00. Przez całą Oktawę Boże-
go Ciała Nabożeństwa Czerwcowe będą po Mszy świętej o godz. 
18.00, połączone z Procesją Eucharystyczną wokół kościoła.

2. W czwartek, 22 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała 
na Mszy świętej o godz. 18.00, zostaną poświęcone wianki oraz 
zostanie udzielone błogosławieństwo małych dzieci Najświęt-
szym Sakramentem.

3. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa za-
prasza na nocną Adorację Najświętszego Sakramentu, która roz-
pocznie się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 w czwartek, 22 
czerwca i trwać będzie do godz. 6.00 dnia następnego.

4. W piątek, 23 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. Msze święte będą jak w dni powszednie. 

i Odeszli do Pana:
10. 06. 2006 r. – Zdzisław Banaszczyk (l. 78)

10. 06. 2006 r. – Marta Wróbel (l. 77)
14. 06. 2006 r. – Tadeusz Drabik (l. 70)

16. 06. 2006 r. – Marian Gregorczyk (l. 78)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Liliana Marta Bąk

Dawid Jakub Wojcieszak
Jagoda Stańczak
Alicja Domagała

Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Katarzyna Honk i Rafał Pożyczka
Emilia Solecka i Łukasz Kacprzyk

Iwona Kowalczyk i Rafał Owczarek
Marta Tańczyk i Rafał Bańcerowski

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 61. rocznicę ślubu Sabiny i Stefana
w 45. rocznicę ślubu Teodory i Mieczysława 

w 45. rocznicę ślubu Danuty i Stanisława
w 41. rocznicę ślubu Marii i Jana

w 25. rocznicę ślubu Barbary i Szczepana
w 25. rocznicę ślubu Elżbiety i Zdzisława

w 25. rocznicę ślubu Urszuli i Jana 
w 20. rocznicę ślubu Izabeli i Roberta
w 15. rocznicę ślubu Beaty i Dariusza 
w 15. rocznicę ślubu Ewy i Mariusza

w 15. rocznicę ślubu Agnieszki i Sławomira
w 10. rocznicę ślubu Agnieszki i Mariusza

w 6. rocznicę ślubu Anny i Sylwestra
w 40. rocznicę urodzin Agnieszki
w 40. rocznicę urodzin Dariusza

w 15. rocznicę urodzin Aleksandry
w 7. rocznicę urodzin Pauliny

w 1. rocznicę urodzin Jana
zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia, radości, 

miłości i pokoju, Bożego błogosławieństwa, 
wszystkich potrzebnych darów Ducha Świętego 

i opieki Matki Bożej życzy Redakcja

ŻYCZENIA

W drodze  ze 
św.Wincentym 
Pallottim

Boże mój, Miłosierdzie 
nieskończone, pragnę miłować 
Cię, czcić i uwielbiać oraz 
doprowadzić do tego, aby wszyscy 
ludzie w każdym z niezliczonych 
momentów nieskończoności kochali 
Cię, czcili i uwielbiali.

 — Godz.: 21.00  — 
Apel Jasnogórski

 — godz.: 21.30 — 
Adorację prowadzi młodzież. Różaniec cz. I

 — godz.: 23.00 — 
Przygotowanie do Eucharystii

 — godz.: 24.00 — 
Eucharystia

 — godz.: 01.00 — 
Adorację prowadzi Odnowa w Duchu 

Świętym. Różaniec cz. II

 — godz.: 03.00 — 
Adoracje prowadzi Wspólnota 
Intronizacyjna. Różaniec cz. III

 — godz.: 04.30 — 
Adorację prowadzą Koła Różańcowe. 

Różaniec cz. IV

Plan Adoracji


