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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 726
15/02/2009

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Kalendarz liturgicznyV I  NIEDZIELA   ZWYKŁA   

Ewangelia : MK 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadając na kolana, prosił 
Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go 
i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony.   
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 

     Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił ze słowami: Uważaj, nikomu nic 
nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich. 

     Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak 
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach 
pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

15 luty – 2009r. – NIEDZIELA
Imieniny: Faustyna, Jowity, Zygfryda
LITURGIA SŁOWA
Kpł 13,1-2,45-46
Psalm 32
1Kor 10,31-11,1  
EWANGELIA: Mk 1, 40-45

16 luty  – 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Danuty, Julianny, Samuela
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 4, 1-15.25
Psalm 50
EWANGELIA: Mk 8, 11 – 13 

17 luty – 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Donata
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 6, 5-8, 1-5.10  
Psalm 29
EWANGELIA: Mk 8, 14-21

18 luty – 2009 r. – ŚRODA 
Imieniny: Bernadety, Konstancji,  Sawy 
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 8, 6-1. 20-22
Psalm 116B
EWANGELIA: Mk 8, 22-26   

19 luty – 2009r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Arnolda,  Marceli
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 9, 1-13 
Psalm 102
EWANGELIA: Mk 8, 27-33

20 luty – 2009 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Leona, Ludomira, Ludmiła
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 11, 1-9
Psalm 33
EWANGELIA: Mk 8, 34-9,1    

21 luty  – 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Piotra, Eleonory, Fortunata
LTURGIA SŁOWA:
Hbr 11, 1-7
Psalm 145
EWANGELIA:  Mk 9, 2-13

PROWADŹ MNIE BOŻE                                                    Dietrich Bonhoeffer

Boże, wołam do Ciebie o świtaniu,
pomóż mi się modlić.

Pomóż podnieść ku TOBIE myśli,
bo sam nie mogę.

Ciemność jest we mnie,

a w Tobie światłość.

We mnie jest osamotnienie,

lecz TY, wiem to dobrze, 

nie opuściłeś mnie.

Upadłem na duchu,

lecz w TOBIE jest pomoc.

Trawi mnie nie pokój, 

ale TY jesteś pokojem.

We mnie rozgoryczenie,                                                                                  Nie pojmuję TWOICH dróg,

TY jednak wiesz, 

którędy iść trzeba.

PROWADŹ MNIE!  

w TOBIE cierpliwość.
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ZIEMIA ŚWIĘTA                                  21 września  - 29 września 2009 r.
Korzenie chrześcijaństwa

Pielgrzymka samolotowo – autokarowa, wyżywienie pełne

1 DZIEŃ: WARSZAWA - TEL - AVIV - JEROZOLIMA /BETLEJEM
Zbiórka na lotnisku i przelot na trasie: Warszawa - Tel - Aviv, a następnie przejazd autokarem do hotelu.

2 DZIEŃ: BETLEJEM - JEROZOLIMA
Betlejem - Bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Yad Vashem - pomnik ofiar Holocaustu. Menora
przed Knesetem parlamentem izraelskim. Sanktuarium Księgi i makieta Jerozolimy z I w. w Muzeum Izraela.

3 DZIEŃ: JEROZOLIMA
Getsemani - bazyliki Agonii i Wniebowzięcia NMP. Sanktuaria na Górze Oliwnej: kościoły „Pater Noster”
i „Dominus Flevit”. Ain Karem „ źródło winnic”- miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin św. Jana Chrzciciela.

4 DZIEŃ: GALILEA
Cezarea Nadmorska - port i miasto założone przez Heroda Wielkiego. Karmel - sanktuarium Eliasza i Matki Bożej. 
Nazaret - Bazylika Zwiastowania i miejsce życia świętej Rodziny. Kana Galilejska - sanktuarium pierwszego cudu 
Chrystusa.

5 DZIEŃ: GALILEA
Góra Błogosławieństw. Kafarnaum - dom św. Piotra i synagoga. Tabgha - kościół „Rozmnożenia Chleba Ryb”,
 kościół „Prymatu św. Piotra”. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Baptysterium nad Jordanem (Jardenit).

6 DZIEŃ: GALILEA - JEROZOLIMA
Góra Tabor - miejsce Przemienienia Pańskiego. Jerozolima - Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) i bazylika Grobu Pańskiego.

7 DZIEŃ: JEROZOLIMA
Ściana Płaczu - święte miejsce judaizmu. Kościół św. Anny - tradycyjne miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka 
Betesda. Syjon Chrześcijański: kościół św. Piotra „In Gallicantu”, Bazylika Zaśnięcia NMP. Wieczernik - miejsce ustanowienia 
kilku sakramentów. Cardo - ulica z czasów rzymskich.

8 DZIEŃ: JUDEA
Betania - sanktuarium Marii, Marty i Łazarza / Możliwość wjazdu jest uzależniona od sytuacji politycznej /.
 Przejazd przez Pustynię Judzką. En Bokek lub Qumran - kąpiel w Morzu Martwym.

9 DZIEŃ: TEL - AVIV - WARSZAWA
Przejazd autokarem na lotnisko „Ben Gurion” w Tel Avivie i przelot do Warszawy.

ZAPEWNIAMY:

- przeloty samolotem
- przejazdy klimatyzowanym autokarem
- wyżywienie pełne (3 posiłki dziennie)
- noclegi w hotelach (pokoje 2 - osobowe z łazienkami)
- opłaty wstępów do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie
- opiekę pilota i duchową opiekę księdza
- Msze św.                                                                                                           

Cena: 680 USD + 2300 PLN
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Legenda o dyni i dębie
Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Trzeciego dnia stworzył 

lądy i morza. Bóg rzekł: „ Niech zbiorą się wody spod nieba 
w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha !” Bóg nazwał 
suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem.

Bóg widząc, że były dobre, rzekł: „ Niech ziemia wyda rośliny 
zielone.” I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę 
dającą nasienie i drzewa rodzące owoce według swojego gatunku. 
Powstała flora – ciekawy świat roślinny. Wszystkie rośliny miały 
służyć człowiekowi, miały być posłuszne jego woli. Ale nie tylko 
miały służyć człowiekowi, ale niektórym ptakom i zwierzętom. 
Już od początku życia roślin pojawiła się ich troska, kto będzie 
się żywił roślinami zielonymi, nasionami, owocami. 
Jak będzie wyglądał świat roślin zielonych , drzew. Każda roślina 
zielona, drzewa, krzewy  miały swój pogląd na życie otaczającego 
człowieka.
Wszystkie chciały być ważne, ładne i pożyteczne.
Już od początku istnienia świata trwał spór między roślinami, 
warzywami i drzewami.
Posłuchajcie tej ciekawej legendy, która jest prawdziwą dla 
współczesnego człowieka.  
Jest legenda o dyni i dębie.
Pan Bóg stworzył dynię – roślinę i dęba. Od samego początku ich 
życia pojawił się spór. 
Dąb – król drzew w drzewostanie pragnął, aby jego nasiona były 
wielkie, jak owoce dyni. 
Dynia sprzeciwiała się dębowi, że to jest niemożliwe. Dynia myślała 
mądrze i po ludzku, tego nie zrozumiał dąb, uważając się za 
króla w panoramie leśnej. Spór trwał.

Jakie skutki byłyby do dzisiejszego dnia. Tak wielkie, duże 
owoce, warzywa wiszące na dębie. Spadałyby na ziemię i raniły 
człowieka lub zwierzęta. Spór między nimi rozstrzygnął sam 
Pan Bóg.

Pan rzekł do dęba – słuchaj mnie, jest niemożliwe, aby takie 
ciężary wisiały na twoich twoich konarach. Spadały na ziemię, 
raniły ludzi i zwierzęta – nikt nie siadałby latem w cieniu twych 
konar. Od tej pory nasiona twoje będą małe – żołędzie, nie 
będą powodować jakiegoś niebezpieczeństwa. Usłuchał dąb 
Boga, zrozumiał, że trzeba słuchać Stwórcę świata. Zadowolił 
się takimi nasionami. Żołędziami żywi się świat zwierzęcy.

Dynia – niewielka roślina warzywna nie stwarza niebezpieczeństwa 
swymi wielkimi owocami. 
Rośnie, pełznie, jak wąż, nikomu nie zagraża.
Tak trwa to życie naszej dyni i króla puszczy leśnej  - dęba. 
Mądrość Boża myślała o tym wszystkim – stworzyła bezpieczne 
życie człowieka, zwierząt i ptaków. 
Chwalmy Pana za Jego mądrość. Flora i fauna niech służy
 człowiekowi współczesnemu. 
Zadość stała się dla dyni. Dąb ustąpił.
Nastąpiło współżycie, które trwa do dzisiejszego dnia.

Stefan Suwała
       

Parafialny Zespół Synodalny
  W dniu 9 lutego 2009 roku odbyło się 

kolejne spotkanie parafialnego zespołu 
synodalnego. Temat spotkania brzmiał: 
„Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin ”.

Spotkaniu przewodniczył Ksiądz 
Proboszcz Zygmunt Rutkowski SAC, 
który odczytał modlitwę, która została 
utworzona specjalnie dla synodalnego: 
  Po wspólnej modlitwie Ks. Proboszcz  
przekazał głos Ks. Łukaszowi Gąsiorow-
skiemu SAC.

Ks. Łukasz przybliżył nam temat 
spotkania i dokonał wprowadzenia 
w dyskusję.

Na początku Ks. Łukasz w punktach 
przedstawił duszpasterstwo małżeństw 
i rodzin:

1.Strukturę małżeństwa i rodzin w diecezji.
2. Jakie powinny być relacje małżonków.
3. Jakie występują zagrożenia i kryzysy 
w małżeństwie i w rodzinie.
4. Rola dzieci w rodzinie.
5. Jakie formy duszpasterstwa małżeństw 
i rodzin istnieją w parafii.
6. Jakie są oczekiwania małżeństw i rodzin 
do Kościoła.

 
Pod dyskusję zostały przedstawione 

następujące pytania:

1. Czego najbardziej oczekują rodziny od 
wspólnoty Kościoła w zakresie nauczania 
i wychowania oraz spraw społecznych?

2. Jak rozwijać w parafii poradnictwo
rodzinne i duszpasterstwo rodzin ?

3. Jakie inne formy poradnictwa w 
zakresie małżeństw i rodzin są potrzebne ?

KOLEJNE SPOTKANIE 
PARAFIALNEGO ZESPOŁU 

SYNODALNEGO 
ODBĘDZIE SIĘ  - 02.03.2009 r.
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Renata Ochalska, Jacek Dobosz

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

             8.00 – 10.00
           16.00 – 18.00

      w sobotę:    8.00 - 10.00      
 

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:  
od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:    8.00 - 10.00
  

 TEL. 048 3668103

1. Dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta dla młodzieży przygotowującej 
się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców.

2. Również dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo Eucharystyczne.
3. Jak informowaliśmy w ubiegłą niedzielę chcemy w tym 

roku, w dniach 21 – 29 września, zorganizować parafialną 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisy już od dzisiaj w zakrystii, 
bądź w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy. 

       Szczegółowych informacji udziela Ksiądz Proboszcz.
4. W przyszłą niedzielę 22 lutego, o godz. 1045 zostanie odprawiona 

Msza Święta w intencji Ks. Wiktora Bąka SAC i Ks. Mirosława 
Dragiela SAC z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy 
pamięci modlitewnej.

OCHRZCZONA ZOSTAŁA:

08 lutego

Klaudia Kusztal 

Dzieckiem Bożym jestem ja…

ODESZLI DO PANA

Aleksandra Franaszczyk  ( l. 77 ) 
– 08.02.2009

Wiesław Bartosiewicz  ( l. 66 ) 
– 09.02.2009

Wieczny odpoczynek 
racz mu dać Panie…

DEKALOG MIŁOŚĆI

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje. Bądź wrażliwy na 
drugiego człowieka, Twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. 
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest ktoś 

winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7. Czynnie współpracuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twej pracy korzystają inni. 
Jak ty korzystasz z pracy drugich.

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim
 i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących 

wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

ks. kard. Stefan Wyszyński


