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Wiara w Boga w Trójcy Świętej jest podstawą nauki o posłannictwie 
i odkupieniu Chrystusa. Jest to zasadnicza prawda religii katolickiej. Dogmat
o Trójcy Przenajświętszej, to dogmat o Bogu żywym. Przez łaskę uświęcającą
bierzmy udział w tym życiu trzech Osób Boskich, łącząc się z poznaniem Ojca
przez Syna i z Miłością Ducha Świętego. Kościół jest prowadzony przez 
„Ducha Prawdy”, który prowadzi nas „ku pełnej prawdzie”. „Duch Prawdy... 
z mojego weźmie i wam objawi”. To jest dar dla wierzących. Droga, która 
prowadzi ku poznaniu pełnej prawdy, doprowadzi nas do kontemplacji Boga,
a nie do wiedzy o Nim. Pełnię poznania osiągniemy w przyszłym życiu, 
w Trójcy, a Trójcę w jedności. 

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie”.

Nr.: 1106
22/05/2016

Adam Żak

E W A N G E L I A :  J  16 ,  1 2 -1 5

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg uczynił wszystko przez siebie samego, to znaczy przez swoje Słowo i przez swoją Mądrość,

 „przez Syna i Ducha”, którzy są jakby Jego „rękami”. 
Stworzenie jest wspólnym dziełem Trójcy Świętej”.

NA JŚW IĘTSZE J TRÓJC Y

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Bóg, spojrzawszy z uznaniem na własne dzieło stworzenia, 

odpoczął po całym swym trudzie i „pobłogosławił ów siódmy dzień 
i uczynił go świętym”. Według autora pierwszego biblijnego opisu 
stworzenia, (…) wtedy właśnie został ustanowiony „szabat” - jeden 

z najbardziej znamiennych elementów pierwszego Przymierza”.
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W sobotę, 16 kwietnia, w godzinach:
900 – 1815, w naszej parafii odbył się
kurs ewangelizacyjny „Beniamin”, 
w którym wzięła udział trzydziestka
wspaniałych dzieciaków. Dziękujemy
rodzicom, którzy sprawili wspaniały
prezent przedkomunijny swoim 
pociechom oraz dziękujemy rodzi-
com dzieci rocznicowych, którzy 
ogromnym zaufaniem obdarzyli 
Wspólnotę Chrystusa Zmartwych-
wstałego „Galilea” (prowadzącą Kurs)
i ekspresowo odpowiedzieli na 
zaproszenie do uzupełnienia grupy
uczestników. 

To była wspaniała sobota w naszej
parafii. Jezus zupełnie nowymi 
drogami docierał do serc dzieci. 
Ufamy, że takich kursów będzie 
więcej i że każdy z nas zapragnie 
w nowy sposób otwierać serce 
na Jezusa, który nieustannie chce 
rozgaszczać się tam, gdzie w naszym
życiu dokonuje się najważniejsze.

A oto świadectwa dzieci 
po Beniaminie:

„Super było, że śpiewaliśmy dużo,

a szczególnie piosenkę „Jesteś 
Królem””. Kacper

„Najbardziej cieszę się, że mogłem
służyć podczas Mszy świętej”.

Bartosz

„Kotlety były pyyyyyyyyyszne”.
Martyna

„Najbardziej podobało mi się jak
robiliśmy osła”.

Natalia

„Pisaliśmy na Kursie list do Pana
Boga. To było niesamowite”.

Dawid

„Czy będzie jeszcze taki Kurs?”
Natalia

„Najbardziej podobało mi się, 
jak obrysowywaliśmy siebie”.

Miłosz

„Kurs Beniamin był super. Mieliśmy
porządny obiad i różne gry i zabawy
związane z Bogiem. Przede wszyst-
kim bardzo dużo dowiedziałam się 
o Bogu i mogłam bawić się z moimi 
kolegami i koleżankami. Opiekun-
ką mojej grupy była pani Kasia, ale 

wszyscy opiekunowie byli bardzo 
mili.  Bardzo cieszę się, że mogłam 
tam się znaleźć. Mam nadzieje, że 
za rok będzie też coś mniej więcej 
takiego samego”.

Ala

„W sobotę dowiedziałam się jak
bardzo Pan Jezus mnie kocha i 
jakie wielkie miłosierdzie ma dla 
ludzi. Poznałam też wiele fajnych 
osób, które na co dzień się z Nim 
spotykają”. 

Wiktoria

„W sobotę bawiliśmy się, śpiewa-
liśmy i tańczyliśmy. Byliśmy na Mszy
świętej, a przedtem biegaliśmy 
wokół kościoła i śpiewaliśmy. Naj-
bardziej podobały mi się chwile 
przed Mszą świętą. Na tym Kursie 
było bardzo ciekawie i radośnie. 
Bardzo miło spędziłam czas”. 

Natalia

„Na kursie Beniamin najbardziej
podobało mi się to jak bawiliśmy się
w osiołka i „mam chusteczkę 
haftowaną”. Podobało mi się też 
jak graliśmy w państwa i miasta. 
Cały kurs był ciekawy”.

Martyna

KURS BENIAMIN

opr. 

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA WAKACJE

1. Oaza Dzieci Bożych w Pewli Małej  (koło Żywca)
przeznaczona dla uczniów klas 2-5 szkoły 
podstawowej.

2. Oaza Nowej Drogi w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona  dla uczniów od kl. 6 szkoły 
podstawowej do kl. 2 gimnazjum.

3. Oaza Nowego Życia w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona dla uczniów od kl. 3 gimnazjum
oraz liceum i starszych.

Koszt: 700 zł. 
Więcej informacji na stronie: pallotyńska.pl 
(tak tak – adres z polskim znakiem).
Zgłoszenia na stronie: pallotyńska@gmail.com 
lub u ks. Mariana.
Kontakt: Agnieszka Warsewicz – tel. 503 132 916 
oraz ks. Marian Łagód SAC:  728 256 073.
Prosimy zgłaszać dzieci i młodzież do 1 czerwca.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na rekolekcje oazowe prowadzone przez księży pallotynów.
Co się robi na oazie? 

Się odpoczywa, się poznaje prawdziwych przyjaciół, się uwielbia Boga…

W tym roku proponujemy trzy turnusy w dniach:  1-17 lipca.

„Twój sukces powstaje z sukcesów Twoich dzieci”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH

Ruch Światło – Życie 
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Sakrament chrztu świętego 
w kwietniu przyjęli:

Odeszli w kwietniu do Pana:
Wiktor Domżalski
Marek Janusz Malicki /l. 47/
Elżbieta Roda /l. 52/
Maria Krystyna Karpińska /l. 59/
Elżbieta Pawłowska /l. 61/
Bogdan Marcin Rdzanek /l. 67/
Stanisław Czajkowski /l. 67/
Krystyna Stanisława Kucia /l. 69/
Mieczysław Władysław Grela /l. 69/
Elżbieta Maria Skowron /l. 73/
Irena Teresa Kosiec /l. 73/
Zofia Teresa Mizerska /l. 76/
Zygmunt Lipiec /l. 78/
Halina Betkowska /l. 79/
Jan Antoni Słoniec /l. 81/
Agnieszka Stanisława Szymańska /l. 82/
Krystyna Szymańska /l. 85/
Zenon Bogusław Grzyb /l. 85/
Stanisław Romuald Bzduszyński /l. 88/
Stanisława Henryka Cichecka /l. 90/

Sakrament małżeństwa 
w kwietniu przyjęli:

Michał Becher
Laura Lena Wrońska

Franciszek Tąder
Zuzanna Obrzydzińska

Oskar Struzik
Wiktoria Sandra Bielecka

Julia Chwałek
Krystian Mirocha
Maria Sułkowska
Katarzyna Pasek

Tola Krystyna Derlatka
Jakub Krysztofiak

Magdalena Paluch i Tomasz Młynarczyk
Izabela Anna Turzyńska i Jakub Cywka

Daria Janina Wołczyńska i Bartosz Jan Majcher
Bryan Łaskarzewski i Anna Zofia Horodecka

Elżbieta Maria Skowron /l. 73/

Zofia Teresa Mizerska /l. 76/

Agnieszka Stanisława Szymańska /l. 82/

PRZYPADKI MOJEJ MAMY
Moja Mama ma Ewa na imię
czarne ma włosy, oczy zielone
słoneczny uśmiech latem i w zimie
czasem pomysły trochę szalone

Mojej Mamy jest lepiej nie wkurzać!
Gdy na odcisku swym ślad zobaczy
potrafi grzmotnąć i zlać jak burza
ale – jak miłość – Ci wszystko wybaczy

Mojej Mamie ja nigdy nie kłamię
powierzam chłopięce tajemnice
Mama słowa danego nie łamie
choć chodzi w szpilkach i ma spódnice

Moją Mamę lubią wokół wszyscy
i dla mnie dobrym jest przyjacielem
Najważniejsi dla Niej są Jej bliscy
daje im siebie zawsze tak wiele

Z Moją Mamą choć na koniec świata
pójdziemy, gdzie nas nogi poniosą
Zabiorę Tatę, i Kubę, i brata
niech ze mną fotel dla Mamy niosą

O Mojej Mamie świadczą te słowa:
„przyjemność zawsze po obowiązku”
Umie luzować, spokojna głowa
Jeździć też umie, choć po radomsku

O Moja Mamo! Kochamy Ciebie!
Jest nam tu z Tobą jak w siódmym niebie
Dzień Matki tylko jest jeden raz w roku
więc umyjemy Ci dzisiaj samochód 

ckg 

FESTYN 
PRZY NASZYM KOŚCIELE

Zgodnie z już 8-letnią tradycją, w niedzielne popołudnie,
5 czerwca 2016 roku, przy naszym kościele odbędzie się 
coroczny Festyn Rodzinny. 

W imię dbałości o rodzinę i z duchem charytatywnej 
pomocy św. Wincentego Pallottiego, Caritas Pallotyńska 
Zespół Radom będzie przy wspólnej rodzinnej zabawie 
zbierać fundusze na działalność Świetlicy Caritas Pallo-
tyńskiej oraz letni wypoczynek swoich podopiecznych.

Festyn, wzorem lat ubiegłych, będzie obfitować w atrakcje:
dmuchane zamki, gry i zabawy z animatorem, konkursy 
dla dzieci i dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami, rozpro-
wadzanie cegiełek (wszystkie premiowane nagrodami 
– główne nagrody to przede wszystkim rowery!). Ponadto
na wszystkich będzie czekać: malowanie twarzy, kiermasz
książek i (nowość!) występ iluzjonisty oraz młodych talentów. 

Nie zabraknie rozkoszy dla podniebienia - smakołyków
z grilla, prawdziwej kuchni polowej, domowych ciast czy 
pysznych lodów i waty cukrowej. Festyn uatrakcyjnią 
występy formacji tanecznych, muzyka na żywo orkiestry 
dętej i zespołów młodzieżowych, pokazy mody i nowo-
czesnych fryzur oraz pokazy straży pożarnej i wschodnich 
sztuk walki. Jak co roku będzie możliwość oddania krwi. 

„Wisienką na torcie” całego Festynu będzie licytacja 
koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski z autografem 
samego Roberta Lewandowskiego!

Zapraszamy całymi rodzinami 
w niedzielę, 5 czerwca, w godzinach 1400 - 1900.

facebook.com/Caritas.Pallotynska.Radom
Caritas Pallotyńska
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1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych 
ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Rocznicę I Komunii świętej.

2. Dzisiaj o godz. 1600 zostanie odprawiona Msza święta 
i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.

3. Nabożeństwa majowe w naszym kościele: dziś o godz. 1720, 
a w dni powszednie o godz. 1730. Podczas Oktawy Bożego Ciała 
- Nabożeństwo majowe po Mszy świętej wieczornej.

4. Jutro o godz. 1700 w naszym kościele Mszę świętą z modlitwą 
o uzdrowienie odprawi o. Józef Witko, franciszkanin.

5. Siostry zmartwychwstanki zapraszają wszystkie dziewczynki 
na próbę sypania kwiatów i niesienia poduszek podczas Procesji 
Eucharystycznej w Boże Ciało. Próba odbędzie się we wtorek o godz. 1600

przed kościołem. 

6. W czwartek, 26 maja, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W Procesji Eucharystycznej 
wyjdziemy na ulice naszego miasta. Msze święte będą sprawowane 
o godz.: 630, 800, 930, po Procesji i o godz. 1800. Procesja po Mszy świętej 
o godz. 930. Trasa procesji będzie taka sama, jak w latach ubiegłych. 
Pierwszy ołtarz przygotowują dzieci pierwszokomunijne, drugi – Oaza, 
trzeci – Domowy Kościół, czwarty – siostry zmartwychwstanki i Odnowa
w Duchu Świętym. Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie ulic 
i udekorowanie domów i mieszkań. Na zakończenie Procesji zostanie 
odprawiona Msza święta przy ostatnim ołtarzu. Zapraszamy dzieci, 
by w strojach komunijnych uczestniczyły w Procesji Bożego Ciała 
i podczas Oktawy. Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy świętej 
wieczornej będzie Procesja Eucharystyczna wokół kościoła połączona 
z Nabożeństwem majowym. W dniach Oktawy nie będzie Nabożeństwa
o godz. 1730. Dzieci pierwszokomunijne w Boże Ciało ustawią się 
na schodach przed kaplicą Świętej Rodziny. Przypominamy, 
że 26 maja przypada także Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie 
o naszych mamach. W Boże Ciało Nabożeństwo majowe o godz. 1720.

7. W przyszłą niedzielę, 29 maja, o godz. 1300 swoją Mszę świętą prymicyjną
odprawi ks. Sebastian Kołodziejski SAC, nasz parafianin. Po Mszy świętej
ks. Sebastian udzieli wszystkim indywidualnego prymicyjnego 
błogosławieństwa. W związku z prymicjami prosimy, aby do zakrystii 
zgłosiły się osoby, które zamówiły intencje na przyszłą niedzielę 
na godz. 1300.

8. W niedzielę, 5 czerwca, w godz. 1400-1900 Caritas Pallotyńska serdecznie 
zaprasza na Festyn Rodzinny przy naszym kościele. Jak co roku – oprócz 
wielu konkursów, występów i zabaw – będzie można oddać krew. 
Serdecznie zapraszamy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

22 maja 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Heleny, Wiesławy, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Prz 8, 22-31
PSALM 8, 4-5. 6-7. 8-9
Rz 5, 1-5
EWANGELIA: J 16, 12-15

23 maja 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Iwony, Dezyriusza, Michała
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 3-9
PSALM 111, 1-2. 5-6. 9 i 10c
EWANGELIA: Mk 10, 17-27

24 maja 2016r. – WTOREK
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 10-16
PSALM: 98, 1. 2-3ab. 3c-4
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

25 maja 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Urbana, Grzegorza, Magdy
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 18-25
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
EWANGELIA: Mk 10, 32-45

26 maja 2016r. – CZWARTEK
BOŻE CIAŁO

Imieniny: Pauliny, Marianny, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 14, 18-20
PSALM 110, 1-2. 3-4
1 Kor 11, 23-26
EWANGELIA: Łk 9, 11b-17

27 maja 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Magdaleny, Jana, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
1 P 4, 7-13
PSALM 96, 10. 11-12. 13
EWANGELIA: Mk 11, 11-25

28 maja 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Jaromira, Wilhelma, Augustyna
LITURGIA SŁOWA
Jud 17, 20b-25
PSALM 63, 2. 3-4. 5-6
EWANGELIA: Mk 11, 27-33

KALENDARZ
LITURGICZNY

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kościół jest powołany, by był zawsze otwartym domem Ojca. 

Jednym z konkretnych znaków tego otwarcia jest to, aby wszędzie były kościoły 
z otwartymi drzwiami. Chodzi o to, że jeśli ktoś pragnie iść za natchnieniem Ducha 

i zbliża się, szukając Boga, nie spotkał się z chłodem zamkniętych drzwi”.
z otwartymi drzwiami. Chodzi o to, że jeśli ktoś pragnie iść za natchnieniem Ducha 


