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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 796
20/06/2010

XII  NIEDZIEL A   Z W Y K Ł A
Kalendarz liturgiczny

EWA NGELI A: Łk 9,  18 -  24
20 czerwca 2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Bogny, Florentyny, Rafaela
LITURGIA SŁOWA:
Za 12, 10-11
PSALM 63
Ga 3, 26-29
EWANGELIA: Łk 9, 18-24

21 czerwca 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Alicji, Alozjego, Demetrii
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 17, 5-8. 13-15a
PSALM 60
EWANGELIA: Mt 7, 1-5

22  czerwca 2010r. – WTOREK
Imieniny: Paulina, Jana, Tomasza
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 19, 9b-11. 14-21. 31-35a
PSALM 48
EWANGELIA: Mt 7, 6. 12 – 14

23 czerwca 2010r. – ŚRODA
Imieniny: Wandy, Zenona, Prosper

DZIEŃ   OJCA
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3
PSALM 119
EWANGELIA: Mt 7, 15-20

24 czerwca 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Jana, Danuty, Janisława
Narodzenie Św. Jana Chrzciciela
LITURGIA SŁOWA:
Iz 49, 1-6
PSALM 139
Dz 13, 22-26
EWANGELIA: Łk 1, 57-66. 80

25 czerwca 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Wilhelma, Doroty, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 25, 1-12
PSALM 137
EWANGELIA: Mt 8, 1-4

26 czerwca 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Miromira, Pawła
LITURGIA SŁOWA:
Lm 2, 2. 10-14. 18-19
PSALM 74
EWANGELIA: Mt 8, 5-17

„A wy za kogo Mnie macie?” 
Kim jest dla nas Pan Jezus? Jeżeli tylko widzimy Mesjasza tryufującego, to 

„surowo przykazał ( Apostołom), żeby nikomu o tym nie mówili”. Mamy 

głosić Chrystusa, który był ukrzyżowany, cierpiał i poniósł śmierć dla 

naszego zbawienia. Za św. Pawłem mamy chlubić się z „Krzyża Chrystusa”, 

naśladować Go. „Bo kto straci życie z mego powodu, ten je zachowa”. 

Głośmy więc dobrą nowinę, pamietając, że najpierw było ukrzyżowanie, 

a potem zmartwychwstanie. Aby przejść do chwały, trzeba cierpieć.

  Ja,... oddaję się i poświęcam 
Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę 
i życie swoje, uczynki, przykrości 
i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego 
jestestwa więcej nie używać, jak tylko 
dla Jego czci, miłości i chwały. Taka 
jest nieodwołalna wola moja, żeby 
całkowicie do Niego należeć, i wszystko 
czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając 
się całym sercem wszystkiego, co 
by się Jemu nie podobało. Dlatego 
Ciebie, Najświętsze Serce, obieram 
sobie za jedyny przedmiot mej miłości, 
za opiekuna mego życia, za rękojmię 
mego zbawienia, za lekarstwo za 

moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego 
życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce 
pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, 
i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, 
w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam 
ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się 
spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie 
może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak 
głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też 
oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię 
moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście 
swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU 
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 DZIEŃ OJCA
 Cała historia Dnia Ojca zaczyna się od dzieci, które 

chcą uczcić i wyrazić miłość do swoich ojców. 

Rozpoczęła się ponad pół wieku wcześniej w miejscowości 

Spokane w stanie Waszyngton. To właśnie tam, w 1910 

roku, podczas mszy świętej poświęconej swojej zmarłej 

Matce, Sonora Smart uświadomiła sobie, że po śmierci 

Mamy, wychowaniem jej i pięciorga jej rodzeństwa zajmował 

się samodzielnie ich Ojciec. 

Sonora chciała, aby jej Ojciec wiedział jak wiele znaczy 

on dla niej i jej rodzeństwa i jak bardzo go kocha i ceni. 

Jej ojciec poświęcił wszystko, aby spełnić swoje rodzicielskie 

obowiązki i był w oczach swojej córki najsilniejszym, 

najbardziej miłosiernym i kochanym człowiekiem. 

Sonora zwróciła się do władz miejskich z projektem 

utworzenia nowego święta, a jej projekt zyskał akceptację.                                                                                         

      Bardzo szybko święto stało się popularne również 

w innych regionach Stanów Zjednoczonych. W ślad za 

USA, Dzień Ojca obchodzony w trzecią niedziele czerwca, 

zaczęli świętować mieszkańcy krajów takich jak: Wielka 

Brytania, Holandia, Chiny i wiele, wiele innych. W chwili 

obecnej święto to (aczkolwiek w różnych terminach) 

obchodzone jest w większości Państw na świecie.
Jakub Horbacz

Nasz ym tatus iom 

dedykujemy wiersz

Emil i i  Waśniowsk iej 

„Wiersz  dla  tat y  i  mamy ”. 

  Kiedy deszcz kapie i straszy,                       
 Przytulić się do mamy,                    
Gdy muszę zjeść talerz kaszy,                    
 Najpewniejszy to ratunek i pociecha,
Gdy rower wciąż łańcuch gubi,                      
 Przytulić się do mamy,
Gdy myślę, że mnie nikt nie lubi,                      
 Przytulić się do taty
Wtedy                                                                    
 I już smutek, już zmartwienie,   
Przytulić się do taty muszę szybko,                
 W mig ucieka!
Tatuś nazwie mnie zwykle 
 ...srebrną rybką, 
pożartuje, w nos da prztyczka i pomoże. 
Rower jedzie, 
Kasza pyszna, 
A deszcz? 
Niech pada sobie na dworze. 
Kiedy zła wracam z podwórka, 
Bo w rajstopach znowu dziurka, 
Gdy mnie pani w szkole zgani, 
To co robię? Też pytanie! 
Wtedy 
 Przytulić się do mamy muszę szybko, 
W jej sukience ukryć minę brzydką, 

W Polsce Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca

W tym uroczystym dniu chcielibyśmy podziękować wszystkim 
tatusiom za to, że zawsze są z nami. Za to, że każdy swój krok 
poświęcają nam i ciężką pracą czynią nasze życie pełnym.

W tym szczególnym dniu chcemy 
Ci Tato podziękować za 

wsparcie, na jakie zawsze 
możemy liczyć, za pomoc, gdy 
czujemy bezradność, za wiarę 

w nas, gdy nam nie starcza 
wiary. Zawsze będziemy 

pamiętać Twoją ciężką pracę 
i poświęcenie dla nas Tato.
Życzymy Ci, aby nigdy nie 

opuściła Cię Twoja siła i dobry 
humor wiedząc, że Twoje 

dzieci sercem są zawsze 
z Tobą, sercem pełnym miłości 

i wdzięczności.

W tym szczególnym dniu chcemy 
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OBIETNICE PANA JEZUSA 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach. 

4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci. 

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości. 

9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony. 

10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych. 

11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu 

i na zawsze w nim pozostaną. 

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli 

tym wszystkim, którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, 

łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie 

im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.
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1. Jezus przypomniał nam dziś, jaka była cena naszego zbawienia. Dla nas musiał wycierpieć mękę krzyżową 
i śmierć. Tym bardziej strzeżmy daru, który dziś otrzymaliśmy, w postaci kolejnego kroku w budowaniu 
przyjaźni z Nim.

2. Tę przyjaźń możemy potwierdzać i cementować, uczestnicząc w nabożeństwach czerwcowych, modląc się 
wspólnie słowami litanii do Serca Pana Jezusa. Robimy to przez cały miesiąc czerwiec, po Mszy św. wieczornej.

3. Dzisiaj przeżywamy Piątą Rocznicę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. Gościmy 
w naszej parafii Ojca Jana Mikruta – redemptorystę, który głosi do nas Słowo Boże. Uroczysta Msza św. 
z odnowieniem aktów intronizacji zostanie odprawiona o godz. 13:00. Ofiary zbierane do puszek przed 
kościołem przeznaczone są na dzieło intronizacji NSPJ.

4. Jutro, w poniedziałek w naszym kościele będzie miała miejsce Msza św z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, 
którą poprowadzi charyzmatyk Ojciec Józef Witko OFM. Serdecznie zapraszamy jutro na godzinę 1700 do naszej 
świątyni. Msza św. o 1800 w Kaplicy Świętej Rodziny.

5. Rodziców wszystkich dzieci i młodzieży wyjeżdżających na oazę wakacyjną zapraszamy na ostatnie spotkanie 
przed wyjazdem, we wtorek, 22 czerwca, na godz. 1900.

6. W czwartek, 24 czerwca obchodzić będziemy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on 
jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w liturgii Kościoła. Wynika to z jego 
ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.

7. Wszystkie dzieci i młodzież zaangażowane w ruch Światło-Życie (w Oazę) zapraszamy na uroczyste zakończenie 
roku oazowego w czwartek 24 czerwca o godz. 1600, rozpoczniemy Mszą św., a po niej „agape” i zabawy. 
Serdecznie zapraszamy.

8. Wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich oraz nauczycieli i rodziców, zapraszamy 
na uroczystą Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku szkolnego, w piątek, 25 czerwca 2010 r. o godz. 800.

Dnia 21 czerwca, w poniedziałek, o godzinie 1700 zostanie odprawiona w naszej parafii 
przez Ojca Józefa Witko Msza �w. z modlitw� o uzdrowienie i uwolnienie.

Ojciec Józef Witko OFM, franciszkanin, kaznodzieja i uczestnik ruchu charyzmatycznego, już od ponad 
dziesięciu lat odprawia Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego 
roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób.

Na nabożeństwo można również przynieść ze sobą wodę, sól i olej do poświęcenia. Według formuły 
błogosławieństwa woda święcona oddala nieprzyjaciela, chroni domy, pomaga wyjść zwycięsko z walki 
przeciw sugestiom i cierpieniom, także fizycznym, wywieranym przez Szatana. Wodę święconą można pić, 
można też nią zwilżyć ciało w miejscach najbardziej bolesnych, jak również skropić rzeczy ogólnego użytku, 
pomieszczenia. Sól egzorcyzmowana pomaga zawsze w obronie przeciwko złym duchom, ma specyficzną 
właściwość ochrony miejsc przed negatywnymi wpływami. Może zatem być pozostawiona w pomieszczeniach 
jako osłona, jak i używana normalnie w kuchni, by każdego dnia była dostarczana do wnętrza ciała. Lecznicze 
właściwości oleju egzorcyzmowanego zawsze miały wielkie znaczenie. Sam Jezus doradzał ich stosowanie. 
W Ewangelii wg św. Marka 6,12-13 czytamy, że dwunastu apostołów zostało wysłanych z misją – wzywali do 
nawrócenia, wyrzucali złe duchy, chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Ojciec Józef zawsze podkreśla: – „To nie są ręce, które leczą, nie wierzcie w to. Nie ja działam, a Duch 
Święty. Nakładanie rąk ma trzykierunkowe znaczenie: duchowe, psychologiczne i fizyczne. Na poziomie 
duchowym jest sposobem przekazywania mocy Ducha Świętego. Na poziomie psychologicznym 
wyraża bliskość i troskę o tego człowieka. Wyraża naszą ludzką miłość, która jest uzdrawiającą siłą. Na 
poziomie fizycznym dotknięcie ręki jest sposobem pocieszenia osoby chorej lub cierpiącej, tak samo 
jak przytulenie czy objęcie. Nałożenie rąk komunikuje miłość, troskę i moc Ducha Świętego. Mówi: 
opiekuję się tobą. Martwię się z powodu twojego cierpienia. Troszczę się o ciebie, byś odzyskał zdrowie”.


