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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 638
10/06/2007

X Niedziela Zwykła ∙ ROK C
Ewangelia: Łk 7, 11 – 17

Na jej widok Pan użalił się nad 
nią i rzekł do niej: Nie płacz! Po-
tem przystąpił, dotknął się mar 

– a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: 
Młodzieńcze, tobie mówię wstań! 

Cud współczucia!
Dzisiejsza Ewangelia mówi o Jezusie, który nie potrafi przejść obojętnie obok 

ludzkiego nieszczęścia. Zawraca młodzieńca z drogi do Ojca niebieskiego i oddaje go 
ziemskiej matce. Użalił się nad nią.

Drogi Przyjacielu! Jezus nie tłumaczył, że tak jest dobrze, może nawet lepiej. Po-
słuchał swego serca, ludzkiego. Nikt Go nie prosił, żeby coś uczynił. Od nikogo nie do-
magał się wiary. Tak po prostu podszedł i uczynił, co podyktowało mu serca poruszone 
cierpieniem biednej wdowy. Zwykły ludzki, ale jakże Boski, odruch.

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny
10 czerwca 2007 r. – NIEDZIELA

Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany, 
Edgara, Henryka
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 17, 17 - 24
Psalm 30
Ga 1, 11 - 19
EWANGELIA: Łk 7, 11 - 17         

11 czerwca 2007 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Barnaby, Feliksa, Radomiła, 
Radosza, Adelajdy 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 21b – 26; 13, 1 - 3
Psalm 98
EWANGELIA: Mt 10, 7 – 13          

12 czerwca 2007 r. – WTOREK
Imieniny: Leona, Antoniego, Onufrego, 
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 18 - 22
Psalm 119
EWANGELIA: Mt 5, 13 – 16  

13 czerwca 2007 r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego, Lucjana, Anety, Gracji
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 3, 4 - 11
Psalm 99
EWANGELIA: Mt 5, 17 – 19          

14 czerwca 2007 r. – CZWARTEK
Imieniny: Michała, Metodego, Elwiry, 
Walerego, Elizy, Alfreda
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3 - 6
Psalm 85
EWANGELIA: Mt 5, 20 - 26          

15 czerwca 2007 r. – PIĄTEK
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Imieniny: Jolanty, Wita, Bernarda, Wioli, 
Angeliny, Izoldy
LITURGIA SŁOWA:
Ez 34, 11 - 16
Psalm 23
Rz 5, 5 -11
EWANGELIA: Łk 15, 3 – 7      

16 czerwca 2007 r. – SOBOTA
Niepokalanego Serca NMP
Imieniny: Benona, Ludgardy, Justyny, 
Aliny, Anety, Aureliana
LITURGIA SŁOWA:
Iz 61, 9 -11
Psalm 1 Sm 2
EWANGELIA: Łk 2, 41 – 51              

Ludzi w sposób ostateczny może rozdzielić życie, nie śmierć.
      Werner Sprenger

MYŚL TYGODNIA:

Potrzebą niewiary jest
nie mieć niczego i nikogo, do czego 

czy kogo mogłoby przylgnąć serce
i na co czy na kogo można by się zdać.

Z okazji zbliżającego się Dnia Imienin 
Ks. Antoniego Czulaka SAC, życzymy 
dostojnemu Solenizantowi: zdrowia, radości, 

szczęścia, cierpliwości i wytrwałości, 
spełnienia wszystkich marzeń, wszelkich 

potrzebnych łask, obfitego Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień 
kapłańskiego życia - Redakcja 
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Święta siostra Faustyna, modląc się do Jezusa, zanotowała: 
W Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam miłosierdzie swo-
je (nr 1748).

Jezus pozostał z nami jako pokarm. W Ewangelii mówi 
nam: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26, 26). W Dzien-
niczku czytamy: Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła 
to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam (nr 1392); [...] gdy-
by nie Komunia św., upadałabym ustawicznie [...]. Z tabernaku-
lum czerpię siłę, moc, odwagę, światło [...] (nr 1037).

Moc Eucharystii była już zapowiedziana w historii Eliasza 
(1 Krl 19, 1-4). Prorok, uciekając przed królową Izebel, chciał 
się schronić na pustyni. Był u kresu sił fizycznych i psychicz-
nych. Zrezygnowany powiedział do Boga dosłownie: „Już 
dosyć”. Również i w naszym życiu są ucieczki przed przytła-
czającą nas rzeczywistością. Jedni uciekają w alkohol, godziny 
spędzają przed telewizorem, bądź zamykają się w samotności. 
Każdy winien znać swoje ucieczki lub pokusy ucieczki.

Eliasz został umocniony chlebem i wodą. Mocą tego 
pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy. Liczba 40 jest symbo-
lem wszystkich zmagań człowieka. Również i nas Bóg nie 
zostawia samych. Otrzymaliśmy od Niego Eucharystię jako 
pokarm. Dzięki mocy, która z niej płynie – możemy nieść 
nasz codzienny krzyż. Sakrament ten jest wołaniem o czystą 
wiarę. W Eucharystii Chrystus ukrył swoje bóstwo i czło-
wieczeństwo. Gdy chodził po ziemi, był dotykalny w swym 
człowieczeństwie. Jego zaś czyny i słowa objawiały ukryte 
w Nim bóstwo. Natomiast w obliczu Eucharystii pozostaje 
nam jedynie wiara, ufność w Jego słowa (por. J 6, 53-58), że 
Ten, co ...podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi (Hbr 
1, 3) jest obecny w całej pełni w kruszynie białego chleba. 
W Dzienniczku czytamy: Kiedy się pogrążyłam w modli-
twie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam 
Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; widziałam chwa-
lebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rze-
czywistości, dusze te widzą przez wiarę; [...] choć na pozór 
nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono 
jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak, abym 
mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę (nr 1420).

Jezus obecny w Eucharystii żyje naszymi sprawami. 
Atakuje nas pokusa, że Boga nie obchodzi nasze życie. Każ-
dy z nas nosi jakąś bolesną historię. Życie zadaje nam rany. 
Bóg jest ogniem trawiącym (por. Pwt 4, 24). Jego płomie-
nie miłości spalą to, co w nas jest bolesne. Obecność Jezusa 
w Eucharystii jest przecież także obecnością współczującą 
i zbawczą. Trzeba więc pielęgnować cierpliwą ufność.

Eucharystia leczy nasze nerwice, depresje. Choroby te 
często mają swe podłoże wewnętrzne: duchową pustkę, nie-
dowierzanie Bogu. Wówczas zaczynają nami rządzić nega-
tywne, czarne myśli. Święta siostra Faustyna pisze: Po Ko-
munii św., gdy wprowadziłam Jezusa do serca, rzekłam do 
Niego: Miłości moja, króluj w najtajniejszych tajniach serca 
mojego [...] (nr 1721). Eucharystia może być również dla nas 
niezastąpionym pierścieniem obronnym przed złymi myśla-
mi, które działają jak wir, ściągając nas w dół. 

W Eucharystii Jezus udziela się nam w zależności od 
stopnia naszej wiary. W Dzienniczku czytamy: Podczas 
Mszy św., [...] przed Komunią św., ujrzałam dwa promienie 
wychodzące z Przenajświętszej Hostii, takie, jaki są namalo-
wane na tym obrazie [...]. Odbijały się na wszystkich jedna-
kowo. Na niektórych zaledwie się zarysowały (nr 336).

Duch Jezusa Chrystusa udzielany jest każdemu, nikogo 
nie pomija. Jednak Jego intensywność udzielania się jest zróż-
nicowana. Można ją porównać do słońca, które opala tych, co 
się wystawili na jego działanie i jedynie oświeca mieszkania 
tych, co pozostali w domu. Wniosek narzuca się spontanicz-
nie: trzeba się troszczyć o wiarę, albowiem jest pasem trans-
misyjnym, przez który udzielane jest nam Boże życie.

Siostra Faustyna pisze w odniesieniu do Eucharystii: 
Serce moje jest żywym tabernakulum, w którym się prze-
chowuje żywa Hostia (nr 1320). W języku łacińskim słowo 
«hostia» znaczy: «ofiara». Komunia św. zobowiązuje nas do 
ofiarnego stylu życia. Dlatego też nie możemy się zgodzić na 
postawę typu: „mnie się coś należy” i pozostać niewolnika-
mi przyjemności. Eucharystia jest wołaniem, by dobrowol-
nie stawać się hostią, czyli ofiarą za drugich.

Eucharystia rodzi w nas odwagę. W Dzienniczku czy-
tamy: [...] nic mnie nie przeraża, chociażby świat cały był 
przeciw mnie; wszystkie przeciwności dotykają tylko po-
wierzchni, ale do głębi wstępu nie mają, bo tam mieszka 
Bóg, który mnie umacnia [...] (nr 480). Podobne doświad-
czenia mogą stać się i naszym udziałem. Im bardziej będzie-
my przeniknięci Eucharystią, tym większą będziemy mieli 
odwagę. Przyjmujemy bowiem zmartwychwstałego Chry-
stusa, który nikogo i niczego się nie lęka.

Konieczny jest głód Eucharystii. Różne współczesne 
głody, np. alkoholowy, narkotykowy, cielesny, powodują 
korozję naszego człowieczeństwa. Odbudowuje nas nato-
miast głód eucharystyczny, wyrażający się w pragnieniu Eu-
charystii. Mówi o nim także Pan Jezus do siostry Faustyny: 
[...] jak ty gorąco pragniesz połączyć się ze mną w Komunii 
św., tak i ja pragnę oddać się cały [...] (nr 826).

Wrogiem Eucharystii jest nasze przyzwyczajenie. 
W związku z Komunią św. Jezus skarży się Faustynie: Idę 
do niektórych serc, jakby na powtórną mękę (nr 1598);  [...] 
nie wszystkie dusze przyjmują mnie z tak żywą wiarą jak ty, 
córko moja, i dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak 
w duszy twojej (nr 1470).

Należy rozwijać w sobie świadomość eucharystyczną 
i w ciągu dnia powracać do tego szczególnego momentu 
zjednoczenia się z Chrystusem. W ten sposób powróci do 
nas nie tylko duchowa świeżość, lecz także wzrośnie w nas 
zdrowe poczucie własnej wartości, które towarzyszyło św. 
Faustynie: [...] jestem dzieckiem królewskim, bo czuję, że 
krew Jezusa krąży w żyłach moich [...] (nr 992).

Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii 
świętej – ufam Tobie (nr 949).

ks. Stanisław Witkowski MS
W promieniach miłosierdzia wyd. La Salette

EUCHARYSTIA
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Śmiech czerwcowych 
biedronek
…Cichy las zadumany
wznosi gałęzie swych drzew…
Rosną tu sosny, jałowce, a dalej – 
och, spójrz – dzikiej róży delikatny, 
pachnący krzew!
Jest tak prześliczny, wonny,
urzeka jedwabistymi, 
lekkoróżowymi kwiatami, 
że patrząc nań – rozkosz czujemy,
do łez się zachwycamy.
A tam – spójrz znów, nieco w prawo,
srebrzą się i bielą delikatną lśnią
brzozy o drżących listkach;
Cudowne, leśne królewny, 
sprawiają niejasne wrażenie,
że – choć wstał dzień słoneczny
One – kapryśne – śpią!
A pod brzozami, na zamszu mchu 
zielonego
ściele się gąszcz paproci, tak mis-
ternie strzępiastych!
(To także lasu czerwcowego sele-
dynowe gwiazdy).
Paprocie pachnące świeżością
Już same w sobie są piękne.
Gęsty las – wiosenny jeszcze
Jest mieszaniną cudowną
zapachów, barw, śpiewu ptaków…
Och, popatrz, tam w szemrzącym 
strumyku
Łuską tęczową błysnęły dwa leszcze!
A w rozłożystych paprociach
coś pięknego się dzieje
Mają tu swoje zebrania
Najmniejsi lasu mieszkańcy:
Żuczki szmaragdem lśniące 
i całe krocie biedronek
na kształt czerwonych kamyczków
pokrytych czarnymi kropkami
biegają we wszystkie strony, 
śmigając w powietrzu łapkami,
A potem, zmęczone siadają,
gdzie która może, w paprociach
i o czymś cichutko szepczą, do łez 
się zaśmiewając!
Och, nie dziw się; te maluszki swe 
tajemnicę mają…
Przecież to także stworzonka, co 
czują,
a może i – myślą?
ukryte w szmaragdzie paproci o 
pięknie wiosny śnią…
Maleńkie są biedronki,
Lecz krasy światu dodają
I te – co w mchu czerwienieją
I te  - co w powietrzu fruwają…
Z nimi jest jakoś raźniej, weselej w 
dni przygnębienia…
Dziękuję Ci, Stwórco Kochany za cud
wszelkiego stworzenia!

Katarzyna Wilczyńska

Kibic  śpiewać potrafi!
Tak szczerze, to nie lubię kibiców i całego owego „patriotyzmu klubo-

wego” (szaliki, okrzyki, bijatyki). Być może wynika to ze strachu. Telewizja 
przedstawia ich zawsze jako niebezpiecznych wandali albo przeklinających 
nieletnich. Kto by chciał ich spotkać wieczorem? A nawet w dzień… Ja nie 
chciałem.

Przełom nastąpił, kiedy byłem w Łodzi, na Dworcu Kaliskim. Stałem 
w sutannie przed wejściem głównym, kiedy właśnie przyjechali kibice Wi-
dzewa po wygranym meczu. Przechodziły setki chłopaków ubranych w klu-
bowe barwy, szaliki. Śpiewali. Uniesieni euforią zwycięstwa nie mogli przejść 
obojętnie obok księdza. Wielu śpiewało jeszcze głośniej, inni chcieli zabrać 
mnie na „ucztowanie”. Ale ja tylko uśmiechałem się poruszony potężną siłą 
jaka mnie ogarniała; stałem jakby w rwącej rzece radości, śpiewu, mocy.

Śpiew. Właśnie ten śpiew poruszył mnie najbardziej. Nikt ich nie 
zmuszał, nie uczył słów. Śpiewali z całej siły, o tym co było dla nich ważne, 
za czym stało ich serce. Ten śpiew budził podziw. Pomyślałem wtedy o śpie-
wie w naszych parafiach. Dlaczego tak się nie śpiewa? Z pasją, z radością,
z wiarą! Gdzie ta wiara, skoro tak marnie się o niej śpiewa?

Czy w ogóle chce nam się śpiewać? Czy to tylko nudna tradycja na-
szych Mszy i nabożeństw? Może trzeba nam nowych pieśni? A może cho-
dzi o zwykłe lenistwo w przynoszeniu książeczki i otwarciu jej na właściwej 
stronie? Trzeba nam w rachunku sumienia, gdy przyglądamy się modlitwie, 
zapytać również o nasz śpiew.

Znany autor Kronik Narnii, C. S. Lewis, pisze, że Bóg śpiewał pieśń, 
kiedy stwarzał świat. Pismo Święte w pięćdziesięciu miejscach zachęca nas 
do śpiewania Bogu. Święty Augustyn mówi, że piękny śpiew to podwójna 
modlitwa. Jakąż sławą okrył się śpiew Ojca Świętego Jana Pawła II, Pater 
noster, a przecież jest to „zwykłe” Ojcze nasz!

„Głębia przyzywa głębię” czytamy w Psalmie 42. Śpiew przyzywa 
śpiew! Wystarczy choć trochę serca i wiary – wszak w ten sposób mówię do 
Boga, wyznaję, że Go kocham, dziękuję Mu i przepraszam. Inni dołączą się 
widząc moje zaangażowanie w śpiew wynikające z tej wiary. Śpiew porusza 
serce, pomaga się modlić i wyrażać uczucia. Wystarczy decyzja, że dzisiaj 
zaśpiewam inaczej, zaśpiewam z sercem, wezmę głęboki oddech, nie będę 
się tego wstydził. Nie będę się wstydził śpiewać dla Boga!

Na koniec, dziękuję Wam, kibice, bo pokazujecie jak wyznawać swoje 
przekonania i jak ogłaszać wartości. A jeśli mogę Wam coś doradzić, to 
polecam na stadionie zaśpiewać Rotę. Obiecuję, że zrobi na przeciwnikach 
wrażenie. Radosnego i owocnego zdzierania gardła!

o. Łukasz cMf
lucmf@interia.pl



4 | Moja Parafia

Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparafia@o2.pl; www.jozef.alte.pl 
Redaktor Naczelny: Małgorzata Zawisza, Opiekun duchowy: Ks. Sylwester Fiećko SAC. Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Marek Gos, Piotr Dyjo, 

Daria Płokita, Agnieszka Kołodziejska, Katarzyna Langowska, Wioleta Stańczak, ks. Grzegorz Zieliński Monika Grzesiak, Paweł Grzesiak, Szczepan Zięba.

druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dziś w naszym kościele Niedziela Seminaryjna. Alumni z naszego Wyższego Semi-
narium Duchownego z Ołtarzewa głoszą Słowo Boże i zbierają do puszek ofiary na 
potrzeby Seminarium. Za każdy dar serca składamy serdeczne: Bóg zapłać.

2. Dziś Msza Święta imieninowa Ks. Antoniego Czulaka SAC o godz. 10.45. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Solenizanta.

3. Dziś Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego nie będzie o godz. 17.00, ale 
wyjątkowo, po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00. Nabożeństwa Czerwcowe w ty-
godniu po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.30.

4. Dziś zapraszamy Pielgrzymów i wszystkich, którym leży na sercu rychła beatyfikacja 
Sługi Bożego Jana Pawła II, na Mszę Świętą o godz. 18.00 oraz na uroczystą procesję 
Eucharystyczną wokół kościoła z racji Oktawy Bożego Ciała.

5. Przypominamy o dodatkowej Mszy Świętej w niedziele i święta o godz. 20.00.
6. Składamy serdeczne podziękowanie za indywidualne ofiary złożone w ubiegłą niedzielę 

na budowę kościoła w Mazowszanach. Bóg zapłać!
7. W środę, 13 czerwca, Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących. 

Msza Święta o godz. 9.00. Po Mszy Świętej błogosławieństwo chorych Najświętszym 
Sakramentem. Różaniec i okazja do spowiedzi o godz. 8.30.     

8. W czwartek, 14 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, podczas Mszy Świętej 
o godz. 18.30, zostaną poświęcone wianki oraz będzie udzielone błogosławieństwo ma-
łych Dzieci Najświętszym Sakramentem.

9. W piątek, 15 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte będą 
jak w dni powszednie. Wieczorem Nabożeństwo Fatimskie dla wszystkich: dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. O godz. 19.00 odczytanie próśb i podziękowań, o godz. 19.30 Msza 
Święta z kazaniem, później Nabożeństwo Czerwcowe i procesja ze świecami, w czasie 
której odmówimy Różaniec Święty, zakończymy naszą modlitwę Apelem Jasnogór-
skim. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy.  

1. Dziś w naszym kościele Niedziela Seminaryjna. Alumni z naszego Wyższego Semi-
i Odeszli do Pana:

04. 06. 2007 r. – Jerzy Kochański (l. 77)
04. 06. 2007 r. – Marek Stanisław Kacprzak (l. 53)
06. 06. 2007 r. – Paweł Jacek Gaworski (l. 35)
08. 06. 2007 r. – Lucyna Skórnicka (l. 28)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ochrzczeni zostali:
Michał Skaliński
Daniel Skaliński
Oliwier Siekański
Karolina Jakubczyk
Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli:
Anna Zegadło i Jacek Czarkowski
Monika Wątły i Albert Głogowski
Monika Nizińska i Michał Porada
Agnieszka Brzyska i Grzegorz Minda
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 50. rocznicę ślubu Danieli i Antoniego
w 35. rocznicę ślubu Janiny i Ryszarda 
w 18. rocznicę ślubu Barbary i Mariana
w 10. rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława
w 10. rocznicę ślubu Elżbiety i Pawła
w 9. rocznicę ślubu Izy i Karola
w 7. rocznicę ślubu Anny i Sylwestra
w 4. rocznicę ślubu Doroty i Rafała
w 3. rocznicę ślubu Marioli i Mariusza
w 1. rocznicę ślubu Katarzyny i Mariusza
w 50. rocznicę urodzin Elżbiety
w 40. rocznicę urodzin Andrzeja
w 21. rocznicę urodzin Donata Wilhelma
w 19. rocznicę urodzin Patrycji
w 18. rocznicę urodzin Lidii
w 5. rocznicę urodzin Natalii
w 2. rocznicę urodzin Rafała
wszelkich potrzebnych łask, zdrowia, 
radości, obfitego Bożego błogosławieństwa, 
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego 
i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień 
życzy Redakcja

ŻYCZENIA

Zwycięstwo jest darem miłości i dokonało się 
przez miłość: Odtąd Krzyż stał się znakiem 
zwycięstwa przez miłość i nadzieję. Kościół nie 
przestaje głosić człowiekowi, że jego sprawa 
jest wygrana, że nawet wobec klęski, wobec 
poniżenia, wobec odebranej mu wolności, 
pozostaje wolny; że nigdy nie może zdarzyć 
się taka sytuacja, która byłaby zdolna go 
unicestwić, odebrać mu wiarę w przyszłość. 
Chrystus przezwyciężył śmierć a na życie i 
nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
 Przemówienie na Karlplatz - Wiedeń, 
 12 września 1983 r.

Jan Paweł II 
Słowa do Polaków


