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„Jeśli ktoś chce iść za Mną,
niech się wyprze samego siebie”.

Święty Łukasz przedstawia Jezusa modlącego się
na osobności. Uczniowie byli z Nim i zapytał ich: „Co
mówią tłumy? Kim według nich jestem?” Padają różne
odpowiedzi. „A według was, kim jestem?” Oto podstawowe pytanie. Zapanowała cisza pełna zakłopotania,
przerwana oświadczeniem Piotra: „Chrystusem Bożym”.
Po odpowiedzi Piotra Jezus nakazuje milczenie. Mówi
o swojej drodze, która Go czeka, która wiąże się z odrzuceniem i cierpieniem. Jeżeli zaakceptujemy ten Jego styl
życia możemy powiedzieć, że wiemy, kim jest Mesjasz,
że odkryliśmy tajemnicę Jego przyjścia. Uważamy się
za uczniów Chrystusa, tym samym zobowiązujemy się
do pójścia za Nim. Co musimy zrobić? „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Jedynym autentycznym rozpoznawczym znakiem ucznia
Jezusa jest znak krzyża. Sprawdzianem czy ktoś jest naśladowcą Chrystusa jest to, czy nauczył się „tracić”.
„Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je ocali”. Przylgnięcie
do Jezusa mierzy się przyjęciem z miłością ciężaru, jaki niesie zwykłe życie (kłopoty, przykrości, małe ofiary,
choroby, służba drugiemu człowiekowi). Wymagane jest pokorne zaangażowanie w swojej zwykłej drodze
życiowej. Ten krzyż niesiony z miłością jest dowodem na to, że ufamy Bogu, że Bóg może nam ufać. Panie Jezu!
Dziękuję Ci za to, że z pełną wiarą i pokorą wyznaję: „Jesteś Chrystusem Bożym, Zbawicielem świata”. Adam Żak

ŻYCZENIA

Dziękuję Ci za to, mój najdroższy Tato!
Niech Cię Pan błogosławi
Ojcze Nasz, któryś jest w niebie
A Maryja wyprasza dla Ciebie u Syna Swojego konieczne łaski
Dziękuję Ci za mojego Tatę
Byś życiem swym mógł dawać
Przykład
i udowadniać wielką siłę Wiary
Drogi Tato!
W Miłosierdzie Boże
Już od dnia narodzin otaczałeś mnie
Swą bezwarunkową miłością
Tato, który odszedłeś...
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął
Czy uda mi się wyrazić wdzięczność
i uporczywie nie wraca”.
Za Twoje poświęcenie, Twój trud
Spoczywaj w pokoju
Za krople potu na Twym czole?
Mój Ukochany Tato!
Czy uda mi się podziękować
Za Twoje łzy i za wszystko,
co w życiu mi dałeś?
Uczyłeś mnie Prawd Wiary
Widziałam jak klękałeś do pacierza
Wskazałeś mi drogę do Boga
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GDZIE MUSZLA WSKAZUJE DROGĘ /6/
„Przez ile dróg musi przejść każdy
z nas, by mógł człowiekiem się stać”
– śpiewał kiedyś, oczywiście po angielsku, Bob Dylan w znanym utworze
„Blowin’ In The Wind”. Słowa, które
z powodzeniem mogłyby zostać
umieszczone na początku każdego
ze szlaków Camino, tuż obok symbolu słynnej „muszli”. Słowa, które
niejeden pielgrzym zabiera ze sobą
w sercu, wyruszając w drogę. Są one
niesione niczym melodia przez góry,
nadmorskie trakty, polne ścieżki
i ulice miast. Bo trasy, którymi peregrinos wędrują do Santiago de
Compostela są tak różnorakie jak
motywy, intencje i przeżycia towarzyszące tej wyjątkowej drodze.

Dziś najpopularniejszym wśród
pielgrzymów stał się szlak francuski,
tzw. Camino Frances, który jest mniej
górzysty, ale za to dużo dłuższy od
poprzedniego. Jak łatwo domyślić się
z nazwy, tę trasę peregrinos rozpoczynają we Francji, dokładnie w miejscowości Saint Jean Pied-de-Port.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników miał
okazję obejrzeć film „Droga życia”
(polecam bardzo!), mógł poznać
nieco lepiej tę właśnie drogę, wiodącą do Composteli.
Wśród innych szlaków wymieńmy jeszcze: Camino Portugalskie,
tzw. Srebrną Drogę (Via de la Plata)
i biegnące wzdłuż wybrzeża Camino
del Norte (Drogę Północną). Jak
widać... wybór jest spory, a to jeszcze
nie wszystko. Coraz częściej bowiem
pielgrzymi rozpoczynają wędrowanie
w swoich własnych krajach (także
w Polsce), tym bardziej, że szlaki
św. Jakuba wytyczane są nawet na
odległych od Santiago terenach.

Dziś, gdy powoli zbliżamy się do
końca naszego cyklu, zatrzymajmy
się nad mapą, ukazującą bogactwo
szlaków świętego Jakuba. Zastanawiam się, czy ktokolwiek próbował
zliczyć łącznie kilometry na nich
wszystkich... Pewnie trudno byłoby
tego dokonać, tym bardziej, że
Jak już wspomnieliśmy w jednym
wciąż powstają nowe i wcale niez
pierwszych
artykułów, przez naszą
koniecznie w samej Hiszpanii, czy
radomską
diecezję
również biegnie
sąsiadujących krajach – ale o tym
taka
droga,
a
miejscem
szczególnym
za chwilę.
Najpierw kilka słów o najbardziej
znanych trasach. Najstarszą z nich
jest tzw. Camino Primitivo (ok. 300 km).
Choć nazwa może kojarzyć się z czymś
„prymitywnym”, w rzeczywistości
oznacza „drogę pierwotną, pierwszą”, rozpoczynającą się w miejscowości Oviedo, gdzie w katedrze
przechowywana jest relikwia jednej
z chust grobowych, którą prawdopodobnie nałożono na twarz
zmarłego Jezusa.
Legenda głosi, że pierwszym
pielgrzymem, już w IX wieku wędrującym „drogą pierwotną” do
Santiago, był król Austrii Alfons II
Cnotliwy. Od tamtego czasu na trasie
oczywiście wiele się zmieniło, została oznakowana, powstały specjalne
schroniska (albergues) oraz liczne
miejsca, gdzie można zaopatrzyć się
w żywność. Jednak idea wędrówki
(w tym przypadku także przez góry)
pozostała ta sama.
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na niej jest kościół pw. św. Jakuba
w Skaryszewie.
Co jednak ma zrobić ktoś, komu
niestety nie wystarczy zdrowia, sił,
czy po prostu wolnego czasu na
wielodniowe wędrowanie? Czy można
zostać caminowiczem mimo krótkiego urlopu albo niezbyt dobrej
kondycji? Zawsze oczywiście jest
na to szansa poprzez pielgrzymkę
duchową.
Ale nie tylko. Istnieje bowiem możliwość uzyskania certyfikatu (świadectwa ukończenia Camino) także
przez bardzo zapracowanych czy też
osób o słabszym zdrowiu. Jednak
o tym napiszę w następnym, z mojej strony ostatnim, artykule cyklu.
Jeżeli zaś ktoś z naszych Czytelników zechce podzielić się swoim świadectwem (lub pragnieniem odbycia)
Camino, już dziś zapraszam do przesyłania tekstów na adres:
mojaparafia@gmail.com.
Niech temat żyje! W końcu mamy
przed sobą jeszcze kilka miesięcy
Xacobeo.
Małgorzata Sar

POZYCJA 34
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Społeczność PSP nr 9
zwraca się z prośbą o zagłosowanie
na pozycję 34 w Budżecie Obywatelskim 2022.
Dzięki wielu oddanym głosom
może zostać zmodernizowane boisko do piłki nożnej
przy Szkole Podstawowej nr 9.
Z tego boiska korzystają nie tylko uczniowie Szkoły,
ale także wielu mieszkańców Ustronia.
Głosowanie trwa do 21 czerwca 2022 roku.
Dziś przed naszym kościołem
będą oczekiwać nauczyciele i uczniowie PSP 9,
którzy chętnie pomogą w głosowaniu.
Za każdy oddany głos
dziękuje Społeczność Szkoły Podstawowej nr 9.

Z MIŁOŚCIĄ PATRZEĆ NA ŚWIAT
Tamtego dnia nie pamiętam.
Tamtego 18 czerwca – 50 lat temu,
kiedy to ponoć nawet biskupi nie
dowierzali, widząc niesioną do radomskiej katedry kopię Obrazu Jasnogórskiego, „zaaresztowaną” kilka lat
wcześniej.
Wrażenie musiało być ogromne.
Napełniło wszystkich odwagą i nadzieją. I przywiało „ducha wolności”.
A może w ten sposób sama Matka
Boża chciała umocnić serca mieszkańców Radomia, bo przecież prawie
dokładnie cztery lata po tym wydarzeniu mieli oni znaleźć się w „oku
cyklonu”, podejmując strajk i akcję
protestacyjną przeciwko komunistycznemu reżimowi?
Echo powrotu wizerunku Maryi
na Szlak Nawiedzenia i świadomość
bliskości Jasnogórskiej Pani z pewnością były wciąż żywe i stały się
wsparciem dla tych, którzy walczyli
o wolność i godność.

śnie one „padły ofiarą” znieważenia?
Spojrzenie, który przenika do głębi
Tamtego dnia z 1972 roku nie pa- serca. Spojrzenie, wobec którego
miętam... Jednak w moich wspomnie- trudno jest przejść obojętnie.
niach z dawnych czasów pozostała
Mówi się, że oczy są lustrem duszy.
inna wymowna chwila, gdy kilkanaście lat po słynnym „uwolnieniu” Jak zatem patrzy Maryja? Jasnogórska
Obrazu przez ks. Józefa Wójcika, Ikona pięknie oddaje to, co możekopia wizerunku Matki Bożej peregry- my dostrzec także na kartach Pisma
nowała w naszej parafii, odwiedza- Świętego. Jej wzrok jest pełen miłości,
jąc zarówno domy na Młodzianowie, troski i pokory. Wzrok Tej, która dojak i bloki, wybudowane na Ustroniu. strzegła potrzebujących nowożeńców
w Kanie i zalęknionych Apostołów
Co takiego zapamiętałam? Frag- w Wieczerniku. Podobnie jak wtement jednego kazania... Myślę, że dy, tak i dziś spojrzenie Matki Bożej
nie tylko w moim sercu pozostanie rodzi w sercach nadzieję i pokój.
ono do końca życia. Znany i ceniony Jeśli człowiek zapatrzy się w oczy
przez nas kapłan, ks. Józef Pierzchalski, Maryi, nie tyko te na obrazie, ale
pokazał wtedy z ambony plakat. Taki, przede wszystkim w Jej „oczy duszy”,
jakich wiele umieszczano w oknach staje się po prostu lepszym. Wtedy
i na klatkach schodowych, aby zdo- także i w jego spojrzeniu można
biły miejsca, w których gościła Matka dostrzec blask. Warto, abyśmy i my
Boża. Dlaczego więc ten akurat zo- w czasie, kiedy w naszej diecezji
baczyliśmy w kościele? Ktoś... czy przeżywamy 50. Rocznicę Peregryto dla żartu, czy też prowokacyjnie, nacji kopii Cudownego Obrazu, na
a może z jakiegoś innego powodu nowo przejrzeli się w oczach Maryi
wyciął w plakacie oczy Maryi. Od i uczyli się od Niej, co znaczy z mitamtej pory towarzyszy mi pytanie: łością patrzeć na świat.
Co takiego jest w Jej oczach, że właMałgorzata Sar

FUNDACJA KOCHAĆ LEPIEJ
Co zrobić, aby kochać lepiej?
Na to pytanie próbują odpowiedzieć Założycielki Fundacji, która
powstała w naszym mieście, przy
Parafii Świętej Rodziny: Agnieszka
Myrta i Anna Ostatek.
Fundacja ma przede wszystkim
wspierać rodziny i małżonków w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Zainteresowane osoby mogą
skorzystać z bezpłatnych konsultacji,
które wskażą kierunek pomocy.
Pomysłodawczynią nazwy Fundacji jest Parafianka naszej Parafii
św. Józefa, Agnieszka Myrta, która
pewnego dnia przyszła i powiedziała
do koleżanki: „Kochać lepiej! Po prostu!”. Nazwa bardzo konkretnie wpisuje się w podstawowe cele i założenia
Fundacji. W relacjach małżeńskich,
narzeczeńskich, zawsze możemy coś
poprawić, zawsze możemy coś zmienić, zawsze może być... lepiej. Dlatego
właśnie taka nazwa. Żeby pokazać,
że małżeństwo to droga, na której
zawsze możemy „kochać lepiej”.

Celem Organizacji jest szeroko
pojęte wspieranie rodzin i pomoc
małżonkom w przezwyciężeniu kryzysów, również poprzez terapię małżeńską. Zaproszeni są szczególnie
małżonkowie, którzy przeżywają trudności w relacji ze sobą, z dziećmi,
czy innymi osobami bliskimi.
Na pierwszej konsultacji są wspólnie oceniane najbardziej aktualne
potrzeby.

Prowadzone są również warsztaty
dla małżonków i narzeczonych, na
których uczą się, jak tworzyć szczęśliwe relacje, jak budować grupę
wsparcia dla rodziców dzieci ze
spektrum autyzmu. Są także szkolenia z naturalnych metod rozpoznawania płodności. W planach są
otwarte spotkania z różnymi specjalistami m.in. z psychologiem i dietetykiem oraz wiele innych działań.
dokończenie na 4 stronie

EUCHARYSTYCZNE
DNI DZIECKA!

„… innym razem Łucja i Hiacynta
w strojach aniołków szły w Procesji.
Ich zadaniem było
sypanie kwiatów Panu Jezusowi.
Ale mimo znaków, które Łucja dawała Hiacyncie,
ta patrzyła tylko na Księdza Proboszcza i nie sięgała do koszyczka
z kwiatami. Tłumaczyła się potem mówiąc: „Nie widziałam Go!”.
Łucja wytłumaczyła jej, że Jezus był ukryty w Hostii. Od tego momentu
„Jezusem ukrytym” nazywali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie...”
/fragment książki „Błogosławieni Franciszek i Hiacynta
– Pastuszkowie Matki Bożej”, Fatima 2000/.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci
do udziału w Procesjach Eucharystycznych
w Oktawie Bożego Ciała!

Eucharystia, to autostrada do nieba!
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KALENDARZ
LITURGICZNY

IV TYDZIEŃ PSAŁTERZA
19 czerwca 2022r. - NIEDZIELA
Imieniny: Julianny, Bogny
1. czytanie: Za 12, 10-11; 13, 1
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9
2. czytanie: Ga 3, 26-29
EWANGELIA: Łk 9, 18-24
20 czerwca 2022r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Bogumił, Bożeny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 17, 5-8. 13-15a. 18
PSALM 60, 3-4. 5 i 12. 13-14
EWANGELIA: Mt 7, 1-5
21 czerwca 2022r. - WTOREK
Imieniny: Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie:
2 Krl 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
PSALM 48, 2-3b. 3c-4. 10-11
EWANGELIA: Mt 7, 6. 12-14
22 czerwca 2022r. – ŚRODA
Imieniny: Wandy, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 22, 8-13; 23, 1-3
PSALM 119, 33-34. 35-36. 37 i 40
EWANGELIA: Mt 7, 15-20
23 czerwca 2022r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Imieniny: Józefa, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15
2. czytanie: Dz 13, 22-26
EWANGELIA: Łk 1, 57-66. 80
24 czerwca 2022r. – PIĄTEK
UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Imieniny: Danuty, Emilii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ez 34, 11-16
PSALM 23, 1b-3a. 3b-4. 5. 6
2. czytanie: Rz 5, 5b-11
EWANGELIA: Łk 15, 3-7

25 czerwca 2022r. - SOBOTA
Imieniny: Lucjana, Łucji
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 9-11
PSALM 1 Sm 2, 1. 4-5, 6-7, 8abcd
EWANGELIA: Łk 2, 41-51

FUNDACJA KOCHAĆ LEPIEJ

dokończenie z 3 strony

Do kontaktu z Fundacją zaproszone są przede wszystkim małżeństwa katolickie. Założycielki same
wzrastały we Wspólnotach: Agnieszka
w Odnowie w Duchu Świętym, Ania
w Domowym Kościele. Aktualnie
wraz ze swoimi mężami współtworzą
Radomski Ośrodek Spotkań Małżeńskich, promujący dialog jako drogę
do budowania relacji ze współmałżonkiem, Panem Bogiem i innymi
ludźmi.

– albo potraktujemy kryzys jako
szansę dla naszej relacji na rozwój
albo stwierdzimy, że coś się w nas
skończyło, nie jest tak jak było i nie
ma dla nas szans... A kryzysy można
przezwyciężyć!

Co powinno zaniepokoić małżonków? Jest kilka znaków ostrzegawczych: małżonkom coraz trudniej jest
się dogadać, kłótnie albo ciche dni
nasilają się, a dotychczasowe sposoby rozwiązywania konfliktów nie
działają. Pojawia się wzajemne obCzęsto w katolikach jest przeko- winianie i żal. Zanika bliskość, gaśnie
nanie, że skoro są we Wspólnocie, intymność. Czujemy się niezrozuto nie powinni mieć większych pro- miani i osamotnieni i choć modliblemów w życiu, a nawet jeżeli już my się za siebie nawzajem, nic się
one są, to nie można ich ujawniać. nie zmienia...
Jednak rezygnując z pomocy ska- Na pierwszą nieodpłatną konsultację
zujemy się na pogłębienie istnieją- można się umówić telefonicznie:
cych trudności w relacji.
Anna Ostatek – specjalista od spraw
Rozmowa z kimś z zewnątrz może płodności, terapeuta małżeński –
być kluczem do zrozumienia pro- tel. 500 381 581;
Agnieszka Myrta – pedagog,
blemów w związku.
Kryzys pokazuje, że czegoś nam terapeuta małżeński – tel. 791 361 367.
brakuje i że dotychczasowe sposoby
Siedziba Fundacji mieści się
pokonywania trudności nie są wyprzy Parafii św. Rodziny,
starczające. Kryzys niejako „zmusza”
ul. Kelles-Krauza 21.
nas do podjęcia pracy nad relacją Obecna jest także na Facebook’u.
i wypracowania nowych sposobów
Wystarczy wpisać: kochaclepiej.
bycia ze sobą. I tu mamy dwie drogi
Ag

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gromada Skautów Europy formująca się przy naszej parafii
zaprasza dziś na poczęstunek ciastem. W ten sposób możemy
wspomóc zakup namiotów i sprzętu na wakacyjny obóz harcerski.
2. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Nabożeństwa czerwcowe dzisiaj
i do czwartku podczas Procesji po Mszy świętej wieczornej.
Zapraszamy, szczególnie dzieci, do udziału w Procesjach.
W czwartek – na zakończenie Oktawy Bożego Ciała – poświęcimy
wianki oraz udzielimy specjalnego błogosławieństwa dzieciom.
3. W czwartek będziemy obchodzili – przeniesioną z najbliższego piątku
– Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
O godz. 800 Msza święta na zakończenie roku szkolnego. Nabożeństwo czerwcowe rozpocznie się o godz. 1715.

5. Od soboty Nabożeństwa czerwcowe o godz. 1730.
6. W przyszłą niedzielę, 26 czerwca, Msze święte w intencji naszych Księży Solenizantów.
O godz. 930 – za ks. Tomasz Kotulskiego SAC, o godz. 1100 – za ks. Pawła Śliżewskiego SAC.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Jadwiga Kulik, Ewa Gawor,
Małgorzata Sar, Emilia Siek-Cichoń, Zuzanna Cichoń, Amelia Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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