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EWANGELIA: Łk 22, 14 – 23, 56

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane”.

  Opis Męki Pańskiej zajmuje w dzisiejszej Liturgii Słowa miejsce
uprzywilejowane. Te tragiczne wydarzenia zostały poprzedzone 
triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Pod nogi jadącego
na ośle Chrystusa ludzie słali swoje szaty, obcinali gałązki z palm
i słali na drodze. „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Dzisiejsze obrzędy
rozpoczynamy poświęceniem palm i procesją. Wracamy do kościoła
i rozpoczyna się Msza święta. Ewangelia to opis męki Zbawiciela.
Po przygotowaniu wieczerzy paschalnej „zajął miejsce przy stole,
a wraz z Nim Apostołowie”. Pod koniec uczty Chrystus wziął chleb,
odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dał im mówiąc: „To jest
Ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie

uczynił z kielichem  – „To jest Krew moja”. Pierwsza Msza święta. Jezus o�arował się wszystkim ludziom. Zdradza Go
człowiek. Zjawia się Judasz i wydaje Go w ręce żołnierzy. Następuje pojmanie. Apostołowie opuszczają Mistrza.
„Zaprowadzili Go przed swoją Wysoką Radę i rzekli: „Czy Ty jesteś Chrystusem?”. (...) „Jeżeli wam powiem, nie 
uwierzycie, a jeśli zapytam, nie odpowiecie””. Dalsze wydarzenia to Droga krzyżowa. Głośnym echem odbijają się
krzyki „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!”. Wola ludu zostaje spełniona. Jezus zawisł na krzyżu. Mając na uwadze to, co 
wydarzyło się podczas Męki Pańskiej, wyrażenie „to jest Ciało moje” można by uzupełnić słowami: „to jest
Ciało moje zdradzone, zbite, wystawione na wyszydzenie i zniewagę”. Z pewnością jest to także „Ciało” chwalebne.
Objawia to Zmartwychwstanie. Jest to „Ciało”, które Jezus o�arowuje nam podczas Wieczerzy Pańskiej. „Bierzcie
i jedzcie”. Eucharystia. Boże! Tyś zostawił nam pamiątkę swojej męki w sakramencie Eucharystii, daj nam silną 
wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina.

WIELKI CZWARTEK
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ  - GODZ. 1800

ADORACJA - DO GODZ. 2100

WIELKI PIĄTEK
ADORACJA - OD GODZ. 700 

ORAZ CAŁĄ NOC Z PIĄTKU NA SOBOTĘ
CIEMNA JUTRZNIA - GODZ. 730 

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - GODZ. 1500 
DROGA KRZYŻOWA - GODZ. 1715 

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - GODZ. 1800 
GORZKIE ŻALE - GODZ. 2200

WIELKA SOBOTA
CIEMNA JUTRZNIA - GODZ. 730 

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - GODZ. 1500

(w kaplicy Świętej Rodziny) 
ŚWIĘCENIE POKARMÓW W GODZ. 830 – 1400

(Uwaga! W godz. 1415 - 1800 duży kościół będzie zamknięty)

WIELKANOC
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 

SOBOTA, GODZ. 1900

PROCESJA REZUREKCYJNA 
I PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA - GODZ. 600

MSZE ŚWIĘTE - GODZ.  800, 930, 1100, 1230 i 1800

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
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Zapraszamy wszystkie zdrowe osoby
w wieku 18-55 lat, aby zarejestrować
się jako potencjalny dawca komórek
macierzystych i szpiku Fundacji DKMS
(www.dkms.pl). Zajmuje to tylko 
chwilę (polega na przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego 
i pobraniu wymazu z błony śluzowej
z wewnętrznej strony policzka), a może
uratować życie Marcie, Samancie
i wielu innym osobom chorym na 
nowotwory krwi.
Termin: 28 kwietnia 2019 roku,

godz. 800 - 2000

Miejsce: Para�a bł. Annuarity,
ul. Królowej Jadwigi 13A

Inicjatorem akcji jest 
Karol Malewicz, tata Marty. 
Fundacja DKMS działa od roku 2009.
Do marca roku 2019 udało się
przebadać prawie półtora miliona 
potencjalnych dawców. 6366 osób 
zostało rzeczywistymi dawcami,
ratując życie innym.

A oto historia Marty:
„Mam na imię Marta. Jestem 7-letnią
dziewczynką. Mieszkam w Nowym 

Kiełbowie, gmina Stara Błotnica. Tu 
żyje cała moja rodzina – ukochani
rodzice, 3-letnia siostra Julka, dzia-
dziuś oraz kuzyni. Mama mówi, że 
jestem bardzo bystrą i samodzielną
dziewczynką. Uwielbiam lalki, gry 
planszowe i zwierzęta. Mam też swoje
marzenia... W przyszłości chciałabym
zostać lekarzem.

Niestety, moje szczęśliwe dzieciństwo
i spokój całej rodziny przerwała
straszna wiadomość. Okazało się, że
jestem bardzo poważnie chora. 2 lute-
go 2019r. rodzice usłyszeli diagnozę
– wykryto u mnie ciężką postać anemii
aplastycznej (aplazja szpikowa). Nikt
nie przypuszczał, że coś takiego
może się przytra�ć mnie i moim 
najbliższym... Choroba związana jest
z poważnym uszkodzeniem szpiku,
który odpowiada za produkcję mojej
krwi. Bez leczenia farmakologicznego
może dojść do kompletnego wynisz-
czenia szpiku i zaprzestania jej pro-
dukcji. Niestety, nikt nie ma pewności,
że planowane leczenie zakończy się
sukcesem.

Na szczęście jest dla mnie szansa
na zupełny powrót do zdrowia! Moje
życie może uratować przeszczepienie
szpiku od dawcy niespokrewnionego,
gdyż nikt z najbliższych mi osób nie
może nim być. Cała moja wspaniała
rodzina i przyjaciele dzielnie o mnie
walczą! I za to bardzo Ich kocham! 
Dlatego proszę  POMÓŻCIE!

Zarejestrujcie się w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku Fundacji
DKMS. Dla Was to chwila, a dla mnie
całe życie!”

Wielu naszych Czytelników i Para�an
zna także historię Samanty, naszej
Para�anki, uczennicy 5 klasy Szkoły
Podstawowej nr 23. Od ostatnich 
wakacji także ona walczy dzielnie
z nowotworem krwi. W marcu okazało
się, że potrzebny jest przeszczep.
Może, to właśnie Ty, drogi Czytelniku,
zostaniesz genetycznym bliźniakiem
Samanty lub innego dziecka. 

Znamienne wydają się słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedziane

POMÓŻMY MARCIE, SAMANCIE I INNYM

CHOĆ JEDEN DELEGAT

mz

Wielkanoc... Wielka Niedziela...
Zmartwychwstanie Pańskie... 

Najważniejsze Święta 
chrześcijańskie... 

Zaczynają się już one od Wielkiego
Czwartku zdradą, bólem, cierpie-
niem i śmiercią... a kończą triumfem
Zmartwychwstania. Czy umiemy
to docenić? 

Wiele osób bardziej lubi Boże 
Narodzenie, bo: atmosfera, choinka,
ciepło rodzinnych spotkań, tradycje,
czasem śnieg... Cała otoczka i atmos-
fera tych Świąt jest radosna i miła. 
Łatwiej zrozumieć i wytłumaczyć
Żłóbek w Betlejem niż Pusty Grób 
w Jerozolimie. Również dzieciom
jakoś łatwiej opowiadać o Dzieciątku
Jezus niż o Jezusie cierpiącym na 
krzyżu i o Jezusie Zmartwychwstałym... 

Ale Jezus narodził się tylko po to,
by nas zbawić. Swoją męką, śmiercią
i Zmartwychwstaniem...

Wielu z nas Święta Wielkanocne
zaczyna w Niedziele rano, może
w Sobotę wieczorem... A co z Czwar-

tkiem i Piątkiem? Ktoś powie: „Jakie
święta? Przecież chodzimy do pracy.”
Te dni Triduum Paschalnego są
ważnym czasem spotkania z cierpią-
cym i umierającym Jezusem, który
dla mnie, dla Ciebie, dał się ukrzy-
żować. 

W moim rodzinnym domu zawsze 
ktoś szedł w tych dniach do kościoła.
Nie zawsze mieliśmy możliwości
bycia codziennie, dlatego moja mama
wymyśliła, że chociaż jeden domownik
będzie w kościele w czasie Triduum.
Tato w Sobotę, siostra w Piątek, 
a moim dniem zawsze był Wielki
Czwartek. Mama wybierała sobie 
dowolny dzień. Najczęściej był to
Piątek. 

Zawsze bardzo mocno przeży-
wałam uroczystą Mszę św. Wielkiego
Czwartku. Dzień, w którym Jezus
ustanowił dwa sakramenty: kapłań-
stwa i Najświętszy – Eucharystii. Bez
tych sakramentów nie byłoby pojed-
nania z Bogiem, odpuszczenia grze-
chów, radości i siły do prawdziwego,
spełnionego,  chrześcijańskiego życia. 

Wielki Piątek, to cierpienie, ból,
Droga krzyżowa Jezusa z miłości
do Nas. Wieczór i noc – czuwanie
przy Jego grobie. Od kilku lat zawsze
w nocy z Piątku na Sobotę, jak moja
rodzina smacznie śpi, idę spotkać się
z Jezusem. Podziękować za wszystko,
prosić o łaski i pobyć z Nim, aby nie 
był sam. 

Wielka Sobota jest dniem ciszy 
i oczekiwania na cud Zmartwych-
wstania. Jako dziecko, bardzo lubiłam
„chodzenie z koszyczkiem” do kościoła,
święcenie pokarmów i modlitwę przy
Grobie. Nie wszystko jeszcze wtedy
rozumiałam, ale rodzice i katecheci
na lekcjach religii wyjaśniali i przygo-
towywali mnie do pełnego uczest-
nictwa w świętowaniu.

Po tych Dniach przepełnionych
zadumą, cierpieniem i bólem, nastę-
puje wielka radość, bo nasz Pan
zmartwychwstał! Po przeżyciach
całego Triduum Paschalnego można
prawdziwie zrozumieć i cieszyć się
z Wielkiej Niedzieli, prawdziwie
świętować!

dokończenie na 3 stronie
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PODWÓJNE ZŁOTO NASZYCH MINISTRANTÓW

W Wielki Czwartek, w dniu w którym wspominamy 
ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa,

DZIĘKUJEMY 
za Wasze „pasterzowanie” pośród nas – na Ustroniu i Młodzianowie.

Jesteście z nami od narodzin aż po grób. 
Dziękujemy za codzienny trud i codzienne obcowanie z Bogiem.

Chcemy bardzo doświadczać Jego obecności dzięki Wam!
Życzymy, ażeby nasza parafialna Wspólnota broniła Was zawsze, 

broniła swoich Kapłanów w niełatwych czasach! 
Nasze serdeczne życzenia kierujemy dzisiaj także w stronę 

wszystkich Kapłanów pochodzących z naszej para�alnej Wspólnoty,
a także wszystkich, którzy pełnili kapłańską posługę 

u stóp Królowej Apostołów w asyście świętego Józefa, w Radomiu. 
Do życzeń dołączamy zapewnienie 

o naszej modlitewnej pamięci 
i chociaż z tą modlitwą różnie bywa, to staramy się.

Drodzy Kapłani! 
Trwajcie mężnie przy Chrystusie! 

Jesteście Mu to winni!

DRODZY  KAPŁAN I !
W Wielki Czwartek, w dniu w którym wspominamy 

ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa,ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa,ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa,ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa,

Od końca marca tego roku, Radom
może być dumny nie tylko ze świę-
tego Kazimierza, ale także z tego, 
że ma najlepszych we wschodniej 
Polsce ministrantów! Przynajmniej
w Polsce pallotyńskiej... I piłkarskiej...

W sobotę, 23 marca, wcześnie
rano, bo już o godzinie 630, ministranci
z naszej para�i wyruszyli na Jubile-
uszowy Pallotyński Halowy Turniej
Piłki Nożnej. Aspiracje były wysokie po
zeszłorocznym wicemistrzostwie we
wszystkich kategoriach wiekowych.

O godz. 900 zaczął się pierwszy
mecz. Nasza drużyna w kategorii
szkół podstawowych pokonała

ŻYCZ EN IA
Dzisiaj spieszymy z serdecznymi życzeniami 
do Księdza Przemysława Brodowskiego SAC 

z racji jego wczorajszych imienin.
Księże Przemku, nieco znamy Twoje marzenia. 

Wiemy, że serce Twoje pełne zapału rwie się,
aby głosić Dobrą Nowinę tam, gdzie jeszcze 

tak wielu nie wie, jak dobry jest Pan.
I chociaż miło nam widzieć Ciebie  

w naszej parafialnej Wspólnocie, 
to życzymy Ci, aby cierpliwość Twoja 

już wkrótce miała swój szczęśliwy epilog!
Niech Pan Cię strzeże w każdej chwili Twego życia!

ŻYCZ EN IA

ŻYCZ EN IA

Wiemy, że serce Twoje pełne zapału rwie się,Wiemy, że serce Twoje pełne zapału rwie się,
aby głosić Dobrą Nowinę tam, gdzie jeszcze aby głosić Dobrą Nowinę tam, gdzie jeszcze 

Niech Pan Cię strzeże w każdej chwili Twego życia!Niech Pan Cię strzeże w każdej chwili Twego życia!

Nie pozostawiliśmy rywalom
żadnych szans i wygraliśmy obydwa
�nały po 2:0 (z Otwockiem i Ożarowem
Mazowieckim). Bardzo dziękujemy
Księdzu Ryszardowi i naszemu lekto-
rowi, Sylwkowi Gajdzie, za wsparcie,
pomoc i cenne rady. Bez nich nie
udałoby się nam osiągnąć tego
sukcesu.

To już pięć lat, od kiedy rozgry-
wany jest Pallotyński Halowy Turniej
Piłki Nożnej. Z roku na rok cieszy się 
on coraz większym powodzeniem.
W tegorocznym spotkaniu wzięło 

udział 135 ministrantów i lektorów 
pallotyńskich para�i z: Radomia,
Otwocka, Ożarowa Mazowieckiego,
Kielc, Krakowa, Lublina, Ołtarzewa
i Sierpca oraz uczniowie z pallotyń-
skich szkół w Lublinie i członkowie
Klubu Rodzinnego „Stolica Mądrości”
z Warszawy. 

Mecze rozegrano niedaleko Semina-
rium w Ołtarzewie – w hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ożarowie Mazowieckim.

pierwszego przeciwnika 7:0.
Chwilę potem ruszyli ministranci
w kategorii gimnazjum. Mecz
był wyrównany, ale udało się nam
pokonać Para�ę z Krakowa 3:0.

W drugiej rundzie rozgrywek
podstawówka zmierzyła się ze 
szkołą z Lublina. Wygraliśmy 2:1. 
Gimnazjum w swoim następnym
meczu dopiero po rzutach
karnych pokonało drużynę 
z Kielc. Dzięki temu obydwie 
nasze drużyny dotarły
do �nału. 

opr. 
Rafał Ząbecki
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i chociaż z tą modlitwą różnie bywa, to staramy się.i chociaż z tą modlitwą różnie bywa, to staramy się.i chociaż z tą modlitwą różnie bywa, to staramy się.

w roku 2000 podczas Kongresu
Światowego Towarzystwa Transplan-
tologicznego: „Trzeba zaszczepić
w sercach ludzi młodych, szczere 
i głębokie przekonanie, że świat
potrzebuje braterskiej miłości, której
wyrazem może być decyzja daro-
waniu narządów”. Oddając swoje
komórki macierzyste bądź szpik
kostny pacjentowi, dla którego 
jedynym ratunkiem jest przeszcze-
pienie, dawca nie ponosi żadnego
uszczerbku na zdrowiu i życiu. Może
więc warto na chwilę zatrzymać się 
i zastanowić się nad przesłaniem 
pozostawionym nam przez Papieża.
Przełamanie swoich obaw i uprze-
dzeń pozwoli na uratowanie czyjegoś
życia poprzez oddanie niewielkiej 
cząstki siebie. 

Jeżeli nie możesz pomóc cząstką
swego ciała – pamiętaj o gorliwej
modlitwie za dzieci, które tak 
bardzo chorują.
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1. Dzisiaj o godz. 930 Msza święta w intencji ks. Przemysława Brodowskiego SAC
z okazji jego imienin. W swoich osobistych modlitwach polecajmy Matce Bożej
naszego Solenizanta, a szczególnie sprawę jego wyjazdu na misje do Wenezueli. 

2. Dzisiaj młodzież sprzedaje przed kościołem palmy. Dochód jest przeznaczony
na do�nansowanie wakacyjnych rekolekcji dla dzieci i młodzieży. 

3. Dzisiaj po Mszach świętych o godz. 1100 i 1230 wolontariusze będą sprzedawali
ozdoby wielkanocne. Dochód przeznaczony jest na Hospicjum Królowej 
Apostołów.

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1715. O�ary zbierane do puszek
po tym Nabożeństwie przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego 
w naszym kościele.

5. Wspólnota „Magni�cat” zaprasza jutro do kina Helios na godz. 1900 
na �lm „Miłość i miłosierdzie”.

6. Spowiedź przedświąteczna w naszym kościele – od jutra do środy 
w czasie porannych Mszy świętych i od godz. 1700.

7. We wtorek o godz. 1715 spotkanie dla dziewczynek, które chcą sypać kwiaty
podczas Procesji rezurekcyjnej.

8. W czwartek rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne – najważniejsze dni
roku kościelnego. Próby Liturgicznej Służby Ołtarza – w Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 930 w zakrystii.

9. W Wielki Czwartek:
• Msza święta Krzyżma – w katedrze radomskiej o godz. 1000.
• Msza święta Wieczerzy Pańskiej – o godz. 1800. Następnie przeniesienie

Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia (Ciemnicy) i Adoracja
do godz. 2100. 

10. W Wielki Piątek:
• Wznowienie Adoracji – o godz. 700.
• Ciemna Jutrznia – o godz. 730.
• Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego – o godz. 1500.
• Droga krzyżowa dla wszystkich – o godz. 1715.
• Liturgia Męki Pańskiej – o godz. 1800. Następnie przeniesienie Najświętszego

Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie przez całą noc.
Przez całą noc także będzie obecny w konfesjonale kapłan.

• Gorzkie żale – o godz. 2200. 
• W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli tylko jeden posiłek spożywamy

do syta. 
11. Wielka Sobota:

• Ciemna Jutrznia – o godz. 730.
• Święcenie pokarmów na stół wielkanocny – w godz. 830 - 1400.

14 kwietnia 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Julianny Justyna 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 4-7
PSALM 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2. czytanie: Flp 2, 6-11
EWANGELIA: Łk 22, 14 – 23, 56

15 kwietnia 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anastazji, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 42, 1-7
PSALM 27, 1bcde. 2. 3. 13-14
EWANGELIA: J 12, 1-11

16 kwietnia 2019r. – WTOREK
Imieniny: Julii, Nikity 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 49, 1-6
PSALM 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15 i 17
EWANGELIA: J 13, 21-33. 36-38

17 kwietnia 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Jakuba, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 50, 4-9a
PSALM 69, 8-10. 21-22. 31 i 33-34
EWANGELIA: Mt 26, 14-25

18 kwietnia 2019r. – CZWARTEK
WIELKI CZWARTEK
Imieniny: Bogusława, Gościsława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9
PSALM 89, 21-22. 25 i 27
2. czytanie: Ap 1, 4b. 5-8
EWANGELIA: Łk 4, 16-21

19 kwietnia 2019r. – PIĄTEK
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
Imieniny: Czesława, Tymona
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 52, 13 – 53, 12
PSALM 31, 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25
2. czytanie: Hbr 4, 14-16; 5, 7-9
EWANGELIA: J 18, 1 – 19, 42

20 kwietnia 2019r. – SOBOTA
WIELKA SOBOTA
Imieniny: Agnieszki, Szymona 

Kościół powstrzymuje się
od sprawowania o�ary Mszy świętej.
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• W godz. 1415 – 1800 duży kościół będzie zamknięty z racji sprzątania i przygotowań do Wigilii Paschalnej.
12. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

• Liturgia Wigilii Paschalnej – w sobotę o godz. 1900 (rozpoczęcie przed kościołem). Na Liturgię przynosimy świece,
zabezpieczone przed rozlewaniem wosku. Po Liturgii Wigilii Paschalnej Adoracji przy Grobie Pańskim nie będzie.

• Procesja rezurekcyjna i pierwsza Msza święta – o godz. 600.
• Następne Msze święte o godz. 800, 930, 1100, 1230 i 1800.
• Nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720.
• Nowenna do Miłosierdzia Bożego – po Mszy świętej wieczornej.

13. Wspólnota „Magni�cat” zaprasza na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik. Wyjazd 28 kwietnia o godz. 630.
Koszt: 45 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii para�alnej. Informacje pod numerem telefonu: 517 782 379.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


