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DZISIAJ DZIEŃ TATY ! MOJEGO TATY ! 

I WSZYSTKICH OJCÓW NA ŚWIECIE!

Z okazji Twojego Święta, 
TATUSIU 

za wczoraj i dziś, 
każdym czułym serca uderzeniem 

i każdym z niego płynącym życzeniem
- zdrowia, sił i codziennej radości - 

wraz ze słowami największej 
wdzięczności za wszystkie dla 

nas trudy i starania 
składamy dzisiaj podziękowania... 

Niech Jezus Chrystus zawsze ma w swej opiece 
i błogosławi w codzienności.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

XII   NIEDZIELA   ZWYKŁA  

Nr: 744
21/06/2009

   E W A N G E L I A 

       MK 4, 35-41

Kalendarz liturgiczny
21 czerwca 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Alicji, Alojzego, Demetrii
LITURGIA SŁOWA:
Hi 38, 1. 8 – 11  
PSALM 107
2 Kor 5, 14 – 17   
EWANGELIA: Mk 4, 35 – 41 

22  czerwca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Paulina, Jana, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 12, 1 – 9
PSALM 33
EWANGELIA: Mt 7, 1 – 5

23 czerwca 2009 r. –WTOREK
D Z I E Ń  O J C A

Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 13, 2.5 – 18
PSALM 15
EWANGELIA: Mt 7, 6.12 – 14

24 czerwca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Jana, Danuty, Janisława 
LITURGIA SŁOWA: 
Iz  49, 1 – 6
PSALM 139
Dz 13, 22 – 26 
EWANGELIA: Lk 1,57 – 66. 80 

25 czerwca 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Wilhelma, Doroty, Łucji 
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 16, 1 – 12. 15 – 16
PSALM 106
EWANGELIA: Mt 7, 21 – 29 

26 czerwca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Jana, Miromira, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 17, 1. 9 – 10. 15 – 22   
PSALM 128
EWANGELIA: Mt 8, 1 – 4 

27 czerwca 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Władysława, Cyryla, Maryli
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 18, 1 – 15 
Psalm: Łk 1
EWANGELIA: Mt 8, 5 – 17

„ Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? 
Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary.” 

 W dzisiejszych czasach często słyszymy pytanie: Czy 
Bóg nie widzi co dzieje się na ziemi? Dlaczego nie interesuje 
się spotykającymi nas kataklizmami, wojnami, chorobami? 
My giniemy, a On nic. Tak rozumuje człowiek małej wiary.  
„ Jakże nam brak wiary”. Bóg obdarzył nas wolną wolą. 
To, o co posądzamy Boga, to nasza sprawa. On boleje nad 
naszym brakiem wiary, ale szanuje to, w co nas wyposażył. 
Jezu obdarz mnie łaską właściwego korzystania z wolnej 
woli.                                                                                        Krzysztof
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JIN-JANG – znak wywodzi się z taoizmu, gdzie symbolizuje dwie przeciwstawne energie kosmiczne w stanie  harmonii. 
Jin (czarny) oznacza pierwiastek żeński, noc, ziemię, destrukcję, pasywność. Jang (biały) obejmuje 
takie znaczenia, jak męskość, światło, niebo, kreacja, aktywność. Wedle taoizmu obie siły odnajdują 
wspólne źródło w pierwotnej energii tai-chi. Jin i jang uzupełniają się wzajemnie, czego symbolem 
jest umieszczenie białej kropki w obrębie jang oraz czarnej w jing. Znaczy to także, iż nie istnieje 
absolutne dobro ani zło. Oczywiście ta taoistyczna teoria nie ma to nic wspólnego z katolickimi 
prawdami wiary.  Bóg nie jest energią, ale Osobą; charakter osobowy mają także demony. Bóg jest 

wszechmogącym Stworzycielem, zaś wszystkie inne byty to tylko ograniczone stworzenia. Dzieła Boże są z na-
tury dobre, w żaden sposób nie są uzupełniane czy równoważone przez zło. Bóg jest bez początku i końca, jest 
pełnią Bytu, zaś zło nie ma charakteru wiecznego, pojawia się dopiero z pierwszym grzechem. Bóg jest Panem 
Wszechświata, Szatan tylko uzurpatorem, który chciał być równy Najwyższemu. 
PIERŚCIEŃ ATLANTÓW - To niezwykle rozpowszechnionym współcześnie amulet. Wedle popularyzujących 

go ulotek ma wpływać na zdrowie i zdolności parapsychologiczne; chronić przed urokami 
oraz wypadkami losowymi. Ma ponadto wypełniać „pozytywną energią” noszącą go osobę 
oraz pomieszczenia. Podobne do pierścienia właściwości przypisuje się płytkom i odpromiennikom, 
umieszczanym przez różdżkarzy w określonych częściach mieszkania. We wszystkich takich 
sytuacjach ujawniają się radiestezyjno-okultystyczne cechy martwych przedmiotów. Legendarną 
otoczkę o odnalezieniu pierścienia w wykopaliskach w Egipcie i przypisanie przedmiotu do 
mitycznej Atlantydy należy włożyć między bajki. Na podobnej zasadzie można przypisać 
ten przedmiot Marsjanom albo księżycowym ludkom. Trzeba też pamiętać , że pierścień 

taki, jak  odnaleziono prawie 150 lat temu różni się od dziś wyrabianych paroma istotnymi szczegółami: kształtem, 
pełnym zamknięciem oraz (wbrew pozorom) niechlujnym wykonaniem. 

JUŻ  WAKACJE  -  Z A G R O Ż E N I A  !!!   
Jak  ustrzec  się  przed  złem

Zbliża się czas wakacji, czas wypoczynku, często też „odpoczynku” od Pana Boga. Poznajemy nowych 
ludzi, nawiązujemy nowe znajomości. Niektórzy będą się dzielić z nami dobrem inni pod postacią dobra w sposób 
„atrakcyjny” ukazywać i zarażać złem. Będzie to próba naszej wiary. Zagrożenie dla nas będą stanowiły sekty o 
pochodzeniu chrześcijańskim, wschodnim, pseudoreligijne, ekonomiczne, różnego rodzaju formy odwoływania się do 
tajnych mocy, posługiwanie się nieznanymi energiami. Jest ich bardzo wiele. Oto niektóre z nich: okultyzm, spirytyzm, 
magia, wróżbiarstwo, astrologia, znaki zodiaku, New Age, Hare Kriszna ezoteryzm, homeopatia, pornografia, 
muzyka techno, praktyki Wschodu, joga, reiki metoda Silvy, radiestezja, magnetyzm, hipnozy, korzystanie z usług 
bioenergoterapeutów, różnych metod doskonalenia umysłu, metod medytacyjnych dalekowschodniego pochodzenia 
obecnych w jodze czy sztukach walkich ( np. KARATE, KUNG-FU)  i wiele innych oraz różnego rodzaju amulety 
i talizmany. Szczególnie narażeni będą ludzie młodzi, bo młodość jest skarbem – drogocenną perłą, która nęci i 
wabi handlarzy ludzkim losem. Dlatego na początku wakacji chcemy przedstawić symbole, amulety i talizmany zła, 
które często nosimy (kupując je lub otrzymując), z których świadomie lub nieświadomie korzystamy. W ten sposób 
odsuwamy się od Bożej łaski a otwieramy na działanie złego ducha. Dokonuje się wtedy wybór między wiarą w 
Boga a wiarą w martwy przedmiot. Niestety, nabywając lub korzystając z talizmanów często nie jesteśmy świadomi 
ich niebezpieczeństw, które mogą szkodzić nie tylko nam samym ale także otoczeniu. Przed nimi ostrzegają także 
księża egzorcyści, których praktyka obejmuje także egzorcyzmowanie przedmiotów.
 KKK 2117 (…) Zasługuje również na naganę noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki 
wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego też Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się go.

AMULETY  to przedmioty pochodzenia naturalnego, zaś talizmany to przedmioty wytwarzane 
przez człowieka w trakcie rytuałów okultystycznych.

PODCZAS WAKACJI  BĘDĄ  UKAZYWAĆ SIĘ DALSZE CYKLE  ARTYKUŁÓW 
O WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻENIACH  W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA
Pomoc stanowią:  Modlitwa; Sakrament pojednania i pokuty; Księża egzorcyści
Więcej informacji na ten temat można uzyskać:  www.egzorcyzmy.katolik.pl
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Rozmyślanie o pięknie Bożego 
świata Królewicza Czerwca

Młodziutki Królewicz Czerwiec
opaloną dłonią o złoto – zielony tron Przyrody 
się wsparł
i wspaniałym, zwinnym susem, przeskoczywszy 
wysokie trawy
na tronie, tym, mięciutkim, pachnącym 
wygodnie sobie siadł. 
Właściwie teraz, gdy odszedł niedawno 
ciepły Maj złoty 
Zostawiwszy po sobie takie, mnóstwo kwiatów
Zieleni i przeróżnych aromatów 
Nie mam więc tu na ziemi, zbyt dużo roboty, 
I kłopoty mnie omijają… 
Muszę poprosić tylko Słońce, by grzać 
nie przestało, 
Bo teraz, choć lato się zbliża,
Tego ciepła, upałów, wciąż mamy za mało… 
Tu - Czerwiec nagle się uśmiechnął tak 
pięknie, radośnie 
I rzekł -: wciąż, myślę o mijającej, niestety 
Pani Wiośnie 
Ale przecież Ona znów za rok do nas wróci! 
Odchodząc zaś teraz nigdy na zawsze 
nas nie porzuci 
Teraz ja, jak cudownie się na świecie! 
Rozkwitną cudowne róże: białe, żółte, czerwone
A nawet – choć to dziwne - czarne oraz 
liliowe. Wystrzelą w niebo mieczyków 
białe i łososiowe kwiaty 
O tak wielkich kielichach i nie mniej 
puszystych aromatach 
Śnieżyste lilie królewskie obsiądą zielone 
zagony 
Pachną odurzając zwrócą różowe wnętrza 
Ku tęczowemu słońcu.. 
Tak myśląc, klasnął w dłonie Królewicz 
- Czerwiec Młodziutki
A w końcu rzekł do żabek, kwiatów paproci, 
biedronek 
- Lato wprowadzi niedługie, lecz naj-
piękniejsze na świecie 
Czy więcej gdyby ode  mnie to zależało, 
musiałoby trwać na ziemi 
Cały okrągły rok! 
Dziękuję Ci, Dobry Boże, za cudowny świat 
Za wszystkie pory roku, za każdy, 
najmniejszy kwiat
Za śpiew, za perliste trele wilg, słowików, 
kosów i drozdów 
- za piękno Bożego świata, po prostu! 

Katarzyna Wilczyńska 

ROK KAPŁAŃSKI: 
„Wierność Chrystusa, wierność kapłana”

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca, uroczystymi nieszporami, 
Kościół rozpoczął Rok Kapłański. Dla samych duchownych to szansa 
pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do 
większej modlitwy za kapłanów. 

Rok Kapłański, który papież Benedykt XVI zapowiedział w marcu 
br. podczas audiencji dla członków Kongregacji ds. Duchowieństwa, 
rozpocznie się 19 czerwca 2009 r., w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Od 1995 r. właśnie ten dzień obchodzony jest, jako 
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Tematem Roku 
Kapłańskiego są słowa: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Ojciec 
Święty wskazał także, że jest on związany ze 150 rocznicą śmierci św. 
Jana Marii Vianneya, który zostanie ogłoszony patronem wszystkich 
kapłanów (dotąd był patronem proboszczów). Rok Kapłański zakończy 
się w sobotę, 19 czerwca 2010 r., i będzie to jednocześnie Światowy 
Dzień Kapłanów. 

W związku z Rokiem Kapłańskim Penitencjaria Apostolska 
ogłosiła specjalny dekret o odpustach. Dotyczą one w pierwszym 
rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek „w skrusze serca” odmówią 
pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory przed wystawionym 
publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą 
sakramenty, zwłaszcza spowiadać. Odpusty obejmują także pozostałe 
grupy wiernych: każdy ochrzczony może w tym czasie uzyskać odpust 
zupełny, jeśli „w skrusze serca” weźmie udział we Mszy św., ofiarując 
tego dnia modlitwy i dobre uczynki w intencji kapłanów, „aby Pan 
Jezus kształtował ich według swego Serca”. Odpust ten związany jest z 
warunkiem spowiedzi sakramentalnej i modlitwy według intencji Ojca 
Świętego, a także z konkretnymi datami: dniem otwarcia i zamknięcia 
Roku Kapłaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 150. rocznicą śmierci 
św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), każdym pierwszym czwartkiem 
miesiąca oraz innymi dniami wyznaczonymi przez poszczególnych 
biskupów. 

 Zechciejmy 
zjednoczyć się 
w modlitwie
 za kapłanów.
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ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI
12 czerwca 2009
Anna Staniewska i Michał Jurek                             
13 czerwca 2009

Iwona Gorczyca i Sebastian Broll
Monika Grzegorzewska i Daniel Lesiak
Jolanta Pyszczek i Ireneusz Nocoń
Nina Grzyb i Michał Kwiecień

20 czerwca 2009
Ewa Sambor i Adam Krzemiński

„Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, 
ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku”.
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W M I N I O N Y M 
T Y G O D N I U

OCHRZCZONE ZOSTALI

7 czerwca 2009
Alan Korcz
Gabriel Robert Pruski
Filip Jagiełło
Oskar Wołczyński 
Krzysztof Michał Dygas  

14 czerwca 2009
Jeremi Jan Kwietniewski
Wiktor Bieńkowski
Aleksander Andreas Gabriel Pfau
„Chrzest jest fundamentem. 
Nie byłoby sensu kłaść fundament, 
a potem zaprzestać budowy, 
bo wtedy fundament szybko zniknie 
porośnięty trawą i krzewami”.

ODESZLI DO PANA

3 czerwca 2009
Marek  Franaszczyk  -  l. 48
Władysława Bąk         -  l. 90
6 czerwca 2009
Jan  Musiał         -  l. 77
12 czerwca 2009
Stanisław  Cięszczyk    -  l. 80
13 czerwca 2009
Edward  Jakubowski      -  l. 77
15 czerwca 2009
 Andrzej  Czapczyński  -  l. 58

„Nie śmierć rozdziela ludzi, 
lecz brak miłości...”

ZAPRASZAMY NA STRONĘ  
www. mojaparafia.za.pl 

artykuł z tegorocznej Lednicy 
 oraz galeria  zdjęć !!!

1. Rozpoczęły się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku. 
Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i opiekunów, 
aby zrobić wszystko by na wakacyjnych szlakach nie zabrakło 
czasu na niedzielną Mszę Świętą, aby ten czas nie stał się wakacjami 
od Pana Boga.

2. Dzisiaj w Katedrze Radomskiej o godz. 1500, zostanie odprawiona 
uroczysta Msza Święta dziękczynna za siedmioletnią posługę 
biskupią odchodzącego do Rzymy Księdza Abp. Zygmunta 
Zimowskiego. Zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji 
Księdza Arcybiskupa. Po Mszy Świętej odbędzie się uroczysty 
koncert z udziałem muzyków i aktorów naszego miasta.

3. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, dziś 
o godz. 1700, w tygodniu Nabożeństwo czerwcowe po Mszy 
Świętej wieczornej.

4. Jutro, w kawiarence parafialnej, o godz. 1900 odbędzie się 
spotkanie dla Rodziców dzieci wyjeżdżających na rekolekcje 
oazowe. Obecność zainteresowanych jest obowiązkowa.

5. W dniach 6 – 10 lipca organizujemy dla młodzieży rajd rowerowy, 
pod namioty, w góry świętokrzyskie. Koszt wyjazdu 200 zł. 
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej, bądź w kancela-
rii parafialnej, w godzinach jej pracy. Wszelkich informacji 
udziela Ks. Łukasz Gąsiorowski SAC.

INFORMACJE i


