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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 847
12/06/2011

NIEDZIELA  

ZESŁANIA

DUCHA  

ŚWIĘTEGO

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
12 czerwca 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Janinz, Jana, Leona
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 2, 1-11
PSALM 107, 1.24.29-31.34
1 Kor 12, 3-7
EWANGELIA: J 20, 19-23 

13 czerwca 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
NMP Matki Kođcioa
Imieniny: Antoniego, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
Rdy 3, 9-15.20 albo Dz 1, 12-14
PSALM 87, 1-3.5-6
EWANGELIA: J 2, 1-11  

14 czerwca 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Bayzlego, Eliyz
LITURGIA SŁOWA: 
2 Kor 8, 1-9
PSALM 146, 1-2.5-9
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

15 czerwca 2011 r. – ŚRODA
Imieniny:  Wita, Alozjego
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 9, 6-11
PSALM 112, 1-4.9
EWANGELIA: Mt 6, 16.16-18

16 czerwca 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Aliny, Benona, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 11, 1-11
PSALM 111, 1-4.7-8
EWANGELIA: Mt 6, 7-15 

17 czerwca 2011 r. – PIĄTEK
Św. Alberta Chmielowskiego
Imieniny: Ignacego, Laury
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 11, 18.21-30
PSALM 34, 2-7
EWANGELIA: Mt 6, 19-23

18 czerwca 2011r - SOBOTA
Imieniny: Marka, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 12, 1-10
PSALM 34, 8-13
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

EWANGELIA: J 20, 19 - 23 
„Weźmijcie Ducha Świętego.”

„Dał się słyszeć z nieba szum… ukazały się języki jakby z ognia… 
i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” Wiatr, ogień i woda 
– najbardziej widzialne znaki Ducha Świętego. Apostołowie otrzymali 
dar języków. Ten dar daje możliwość porozumiewania się ludzi mię-
dzy sobą, możliwość głoszenia orędzia Jezusa we wszystkich języ-
kach. Jak ja posługuję się swoją mową? Błogosławiony Jan Paweł II 
wołał: „Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Tę ziemię.” I zstąpił. 
A czy odnowił mnie? Czy korzystam w pełni z tego faktu i darów Ducha 
Świętego, które otrzymałem w sakramencie bierzmowania? Co z 
moim męstwem, mądrością, rozumem, radą, wiedzą, bojaźnią Pańską 
i pobożnością? O duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić 
w nas dzieło rozpoczęte przez Jezusa.     
        Adam Żak

KSIĘDZU ANTONIEMU CZULAKOWI
w dniu imienin życzymy,

by każdego dnia doświadczał 

mocy i bliskości Ducha Świętego

i by szczęściem płynącym z wierności Bogu 

opromieniał wszystkich ludzi, 

których ma wokół siebie.
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PROBLEMY POKONASZ MIŁOŚCIĄ
- Mistrzu! Poznałem wygląd problemu! Jawił się jako rozłożyste drzewo z dużymi owocami przypomi-

nającymi gruszki. Przyjrzałem się mu dookoła – dojrzałe owoce trzęsły się wraz z gałęziami, które chciały 
zrzucić owoc i wtedy usłyszałem: „Każdy problem wymaga wlania w niego miłości. Jeśli życie porządkujesz 
z Bogiem i pozwalasz wlewać do swego serca Jego miłość, to nie ma problemu nie do rozwiązania. Mogę 
ci pokazać, jeśli się zgodzisz”. Poczułem nieodparte wrażenie, że to coś, co to powiedziało jest mi niezwykle 
bliskie, że mnie bardzo dobrze rozumie. Przez myśl przeszła tylko jedna myśl – moja dusza. Zgodziłem się 
i w tym momencie na drzewo wylała się ciecz gęsta jak miód, świetlista, połyskująca od swojej bladożółtej 
barwy. Drzewo mocniej zatrzęsło gałęziami jakby ze strachu przed świetlistą cieczą. Po chwili substancja 
znikła, drzewo przestało się trząść. Tylko cisza.

- Cisza i spokój – to dobre owoce. Twój „drzewiasty” problem zamilkł. Zniknie sam, jeśli go zrozumiesz. 
Zawierzyłeś się Bogu. Jego miłość działa w nas po cichu. Sam nie wiem, jak to się dzieje, ale czasem bez 
naszego udziału przeciwności są pokonywane. Można ująć to w ten sposób: z trudnościami czujemy się jak 
na omglonej łące, gdy wyczekujemy pierwszych promieni słonecznych. Mgła powoli ustępuje i odchodzi 
w niepamięć. Widzimy trawę pokrytą poranną, jak łzami, rosą. Wiemy, że to tylko na chwilę, bo łzy znikną 
skąpane w blasku wschodzącego słońca. ww

Bierzmowanie jest dopełnieniem, a zarazem 
wzmocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane z 
chwilą chrztu świętego. Chrzest daje bowiem każ-
demu z nas „nowe życie z wody i Ducha”. Każdy z 
sakramentów – również i bierzmowanie – jest da-
rem Pana Boga dla nas, darem, którego nie wypada 
zmarnować, a wręcz nie można. Istotą tego sakra-
mentu jest przekazanie Ducha Świętego. Po co? 
Przede wszystkim dla umocnienia naszej wiary, dla 
pełniejszego świadczenia o niej na co dzień. Dzięki 
mocy Ducha Świętego mamy bronić wiary w chwi-
lach zagrożenia. 

Niestety, większość ludzi przyjmujących sakra-
ment bierzmowania traktuje go niczym „kwiatek do 
kożucha”: bo tak trzeba i wypada, bo jak to wyglą-
da – kolega lub koleżanka jest po bierzmowaniu, a 
ja nie. By nie pozostać na płaszczyźnie pesymizmu, 
trzeba zaznaczyć, że są tacy, którzy ten dar Pana 
Boga traktują bardzo poważnie i korzystają z niego. 

W naszej parafii przez sześć miesięcy do sa-
kramentu bierzmowania przygotowywało się 205 
kandydatów. Ostatecznie, 6 kwietnia tego roku, z 
rąk bpa Henryka Tomasika, sakrament przyjęło 197 
osób. Większość kandydatów, to młodzież gim-
nazjalna, ale byli i starsi. Przez pół roku – w każdą 
trzecia niedzielę miesiąca – kandydaci uczestniczyli 
w Mszy świętej oraz spotkaniu formacyjnym. Poza 
tym, program nauki religii dla klas trzecich gimna-
zjum, tematycznie dotyczy Osoby Ducha Świętego, 
Jego darów, a także samego sakramentu. Cieszy 
mnie fakt, że podczas naszych niedzielnych spo-

tkań młodzieży towarzyszyli rodzice. Ta obecność 
taty bądź mamy wskazuje na rodzinny wymiar wy-
darzenia przyjęcia darów Ducha Świętego przez 
syna czy córkę. 

Są różne modele formacji kandydatów do bierz-
mowania. W naszej parafii podczas spotkań nie-
dzielnych starałem się wybierać takie tematy, które 
dotykały rzeczywistości młodzieży. Oprócz nabo-
żeństw – wprowadzającego w okres przygotowania 
do bierzmowania, czy wybrania imienia – zorgani-
zowałem spotkanie z młodym małżeństwem, które 
dało świadectwo życia z Bogiem. Tradycją stały się 
słodkie śniadania po Roratach – w zestawie był pą-
czek i kakao. 

Bogactwo tegorocznych doświadczeń ze spo-
tkań formacyjnych kandydatów do bierzmowania 
sprawiło, że pojawiły się nowe pomysły, i być może 
w przyszłym roku w przygotowaniach wprowadzi-
my pewne zmiany. Czy się uda – czas pokaże. Na 
razie pomysły te niech zostaną jeszcze tajemnicą.

Patrząc z perspektywy tych kilku miesięcy pra-
cy z młodymi ludźmi, starałem się, by przygotowa-
nie do bierzmowania miało sens, nie było tresurą 
tylko formacją. Przede wszystkim, by dzień udzie-
lenia sakramentu nie był uroczystym pożegnaniem 
młodego człowieka z Kościołem i to w obecności 
biskupa.

ks. Rafał Czekalewski SAC

BIERZMOWANIE TO NIE KWIATEK DO KOŻUCHA
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SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W MAJU ZAWARLI:

Paulina Marta Wojtyniak 

  i Michał Zbigniew Lisowski

Magdalena Maria Zygmunt 

   i Paweł Kowalczyk

Anna Agnieszka Latosek 

  i Jacek Grzegorz Karaś

Marta Martyna Pająk 

 i Wojciech Łukasz Kuligowski

Justyna Ciupa i Grzegorz Wiszniewski

                          Iwona Helena Dębowska i Michał Wawrzak

Agnieszka Markowska i Krzysztof Jargot

                         Margareta Apolonia Cibor i Paweł Gajownik

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO W MAJU PRZYJĘLI:

Adam Skwarczyński

Alicja Beata Ciszewska

Franciszek Szymański

Antonina Chodelska

Alan Pawlak

Thomas Gordon Barros

Adrian Kajetan Farbiszewski

Amelia Mazurkiewicz

      Małgorzata Rdzanek

      Krzysztof Kazimierz Kijak

       Wiktor Wojciech Zieliński

ODESZLI W MAJU DO PANA:

Dariusz Andrzej Stępniewski /l. 48/

Edward Orzechowski /l. 91/

Zofia Biernacka /l. 76/

Stanisław Baran /l. 78/

Aleksandra Elżbieta Rudnicka /l. 67/

Jan Tkaczyk /l. 87/

Janina Maria Rosłanowska /l. 86/

Marian Moskwa /l. 81/

Jolanta Anna Strzecha /l. 64/

Anna Chudzińska /l. 64/

Edward Begrad /l. 81/

DUCH ŚWIĘTY –
 POMOC I WIARA

Jesteś moim Bogiem, Duchu Święty.
Od dzieciństwa aż do chwili obecnej.

Udzielaj mi pomocy 
w moim ziemskim życiu.
Duchu miłości, wejrzyj na mnie.

Dzięki Tobie, 
jestem wiernym świadkiem 
miłości Boga 
wobec każdego człowieka.

Wejrzyj na nasz Kościół, 
który potrzebuje 
żywych świadków dobrej nadziei.
Niech będą solą tej ziemi i światłem 
dla świata.

Ty otwierasz serca na Boże wołanie.
Prosimy Cię, Duchu Święty, 
o dary dla nas, 
a zwłaszcza o: mądrość, 
pobożność i męstwo.

Uczyń otwartymi serca i umysły 
wszystkich ludzi na ziemi,
aby usłyszeli 
 słowa Jezusa Chrystusa:
„Nie lękajcie się!”, 
„Chodź za Mną i naśladuj
Mnie!”
A będzie uzdrowiona dusza ludzka.

Twoja pomoc i wiara popłynie 
na nas w zdroju łask.
Dziękuję Ci, Duchu Święty.
Jestem z Tobą na wieki.

Stefan Suwała

Cytat - bł. Jana Pawła II
„Ukryte tchnienie Ducha Bożego 

powoduje, iż duch ludzki otwiera się 
również wobec zbawczego i uświęcają-
cego samootwarcia się Boga. Dzięki łasce 
uczynkowej, która jest darem Ducha 
Świętego, człowiek wchodzi w „nowość 
życia”, zostaje wprowadzony w Boży 
i nadprzyrodzony jego wymiar. Rów-
nocześnie zaś sam człowiek staje się 
„mieszkaniem Ducha Świętego”, „żywą 
świątynią Boga” (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19). 
Przez Ducha Świętego bowiem Ojciec i 
Syn przychodzą do niego i czynią u niego 
swe mieszkanie.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 będziemy modlić się w intencji ks. Antoniego Czulaka SAC 

z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy modlitwie wiernych.

2. Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami.

3. Dzisiaj, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się okres wielkanocny w Kościele. Kończy się 
zatem czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

4. Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o godz. 1700. W dni powszednie nabożeństwo po Mszy świętej wieczornej.

5. Składamy wyrazy wdzięczności za złożone w ubiegłą niedzielę indywidualne ofiary na malowanie naszego 
kościoła.

6. Jutro, 13 czerwca, Święto NMP Matki Kościoła. Msze święte w naszym kościele o godz.: 630, 800, 930 i 1800. 
Nabożeństwo fatimskie dla chorych i starszych wyjątkowo o godz. 930. Różaniec i okazja do spowiedzi 
o godz. 900.

7. W piątek, 17 czerwca, Nabożeństwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie intencji 
o godz. 1730, następnie o godz. 1800 Msza święta, a po niej procesja fatimska z figurą Matki Najświętszej 
i różaniec. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim.

ZAPROSZENIE
NA WAKACYJNE DNI SKUPIENIA MAŁŻEŃSTW

Miejsce: Orzysz na Mazurach
Termin: 7 – 10 lipca 2011 roku

1. Wakacyjne dni skupienia są organizowane przez Rodziny Nazaretańskie & 
Salezjańskie Duszpasterstwo Małżeństwa i Rodziny w Suwałkach i skierowane 
są do wszystkich małżeństw bez względu na staż małżeński. 

2. Początek w czwartek, 7 lipca 2011 roku, po południu, a koniec w niedzielę, 10 lipca 
2011 roku, w południe. 

3. W ośrodku (domu rekolekcyjnym) będzie zapewnione całodzienne wyżywienie 
i nocleg w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienką. W przypadku potrzeby zakwa-
terowania w pokoju większej liczby osób, ośrodek zezwala na dodatkowe, ale własne 
materace.

4. Podczas spotkań formacyjnych będzie zapewniona opieka nad dziećmi, aby wszyscy 
małżonkowie mogli skorzystać z konferencji, grup dzielenia i dialogu małżeńskiego. 
Dzieci i młodzież będą miały swój program.

5. Opłata za cały pobyt od małżeństwa wynosi 380 zł (zawiera koszty noclegów, pełnego 
wyżywienia i organizacji dni skupienia), od młodzieży w wieku od 14 lat – 150 zł, od 
dzieci w wieku od 4 do 13 lat – 90 zł. Dzieci do lat 3 cały pobyt mają bezpłatny.

6. Wszelkich informacji udziela ks. Paweł Śliżewski SAC.


