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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 581
07/05/2006

IV Niedziela Wielkanocna ∙ ROK B
Ewangelia J 10, 11 – 18 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak 
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie 

moje oddaję za owce.

Poznać Pasterza! Jezus mówi o pracy dobrego pasterza jako zadaniu ży-
ciowym, które domaga się całkowitego zaangażowania, nawet poświęcenia życia za powie-
rzone owce. To On sam jest dobrym pasterzem, który swoje życie oddaje za nas. Do końca 
angażuje się w nasze sprawy, nie pyta o cenę ani o zysk. Nawet, jeśli ceną jest życie.

 Drogi Przyjacielu! Jezus wie doskonale, czego się może po nas spodziewać. 
Zna owce swoje. Z dumą nawet twierdzi, że i my dobrze Go znamy. Czy to prawda? 
Pewne jest tylko to, że owce znają swego dobrego pasterza. Czy chrześcijanie również? 
Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć osobiście.

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

07 maja 2006r. – NIEDZIELA
NMP Matki Łaski Bożej
Imieniny: Gizeli, Augusta, Benedykta, 
Ludmiły
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 8 – 12; Psalm 118; 1 J 3, 1 – 2 
EWANGELIA: J 10, 11 – 18 

08 maja 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Uroczystość św. Stanisława – patrona Polski
Imieniny: Stanisława, Wiktora, Lizy, 
Fryderyka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17 – 18a. 28 – 32. 36; Psalm 100
Rz 8, 31b – 39 
EWANGELIA: J 10, 11 – 16 

09 maja 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Grzegorza, Katarzyny, Bożydara, 
Karoliny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 19 – 26; Psalm 87
EWANGELIA: J 10, 22 – 30 

10 maja 2006 r. – ŚRODA 
Imieniny: Jana, Izydora, Antonina, 
Antoniego, Gordona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 24 – 13, 5a; Psalm 67
EWANGELIA: J 12, 44 – 50 

11 maja 2006r. – CZWARTEK
Imieniny: Franciszka, Ignacego, Igi, Miry, 
Lwa, Mirandy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 13 – 25; Psalm 89
EWANGELIA: J 13, 16 – 20 

12 maja 2006 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Pankracego, Nereusza, Achillesa, 
Imeldy, Dominika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26 – 33; Psalm 2
EWANGELIA: J 14, 1 – 6

13 maja 2006 r. – SOBOTA
NMP Fatimskiej
NMP Łaskawej
Imieniny: Marii, Roberta, Glorii, Juty, 
Serwacego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44 – 52; Psalm 98
EWANGELIA: J 14, 7 – 14 

Nie można być przyjacielem dla kogokolwiek, nie będąc przyjacielem dla siebie.

MYŚL TYGODNIA:

Na całym świecie żyją miliardy ludzi, których 
ciche pragnienie zna On i których On zalicza 
do swoich. W samej 

rzeczy zagrożeni są tylko ci, którzy 
uważają się za już ocalonych.

Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC z okazji 
imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: Bożego bło-
gosławieństwa, opieki Matki Bożej Królowej Apostołów, 
zdrowia oraz życzliwości ze strony wszystkich osób napotka-
nych na kapłańskiej drodze życia. Redakcja

Eleanor Roosevelt
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W dniach 30 kwietnia – 01 maja w na-
szej parafii gościliśmy Cudowny Obraz Pani 
Jasnogórskiej. Wizytę obrazu poprzedziły 
rekolekcje, które głosił Radca Prowincjalny 
Księży Pallotynów, księdz dr Jan Jędraszek 
SAC. Rozpamiętując przygotowaniach do Na-
wiedzenia, należy wspomnieć o pięknie wy-
strojonej ulicy Młodzianowskiej oraz ogrom-
nej ilości udekorowanych domów i okien całej 
naszej parafii.

Uroczystości rozpoczęły się Nabożeń-
stwem Oczekiwania o godz. 16.30 przy figur-
ce u zbiegu ulic: Młodzianowskiej,Wiejskiej i 
Orzechowej. O godz. 17.00 przybył cudowny 

Obraz. Po krótkim przywitaniu, rozpoczęła 
się procesja do kościoła. Na jej czele kro-
czył Ksiądz Biskup Adam Odzimek. Obraz 
najpierw na ramiona wzięli Ojcowie, później 
Matki, Młodzież i Ministranci. W kościele 
ustawiono Cudowną Kopię Obrazu Jasnogór-
skiego na piedestale i rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz 
Biskup. Gdy Msza święta się zakończyła, 
nastąpiło długo oczekiwane czuwanie przed 
Maryją (ostatnia peregrynacja w naszej para-
fii miała miejsce 34 lata temu) czuwali dzieci, 
młodzież oraz osoby starsze, nie zważając na 
swoje dolegliwości. O godz. 24.00 rozpoczę-
ła się Msza Święta z udziałem Księży i Sióstr 
Zakonnych pochodzących z naszej Parafii. 

Wspomnienie o Matce

Matki naszej parafii niosące Cudowny Obraz Jego Ekscelencja Ks. Bp Adam Odzimek, Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz i Ks. Dk. Grzegorz Zieliński

Księża pochodzący z naszej parafii celebrują Mszę świętą o godz. 24.00

Następnie Maryję odwiedzały i adorowały 
grupy naszej parafii wraz z poszczególnymi 
ulicami. W poniedziałek, w godzinach od 
9.00 do 11.00, Kopia Cudownego Wizerunku 
gościła na Mazowszanach (w naszym koście-
le filialnym). O godz. 11.30 rozpoczęła się 

Msza święta, podczas której Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Adam Odzimek, udzielił sa-
kramentu bierzmowania ponad 200 młodym 
ludziom. O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza 
święta pożegnalna Cudownego Obrazu, której 
przewodniczył Ksiądz dr Jan Jędraszek SAC 
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i podczas której małżonkowie naszej para-
fii odnowi swoje małżeńskie przyrzeczenia. 
Po zakończeniu Mszy świętej jeszcze krótka 
chwila pożegnania, wypowiedzenia ostatnich 
próśb, podziękowań, westchnień i oczekiwań, 
i Matka musi wędrować dalej do innych jej 
dzieci. Tłumnie żegnaliśmy Matkę! Na wielu 
twarzach można było dostrzec łzy i smutek, że 
nasza kochana Matka już odjechała.

W imieniu Księdza Proboszcza dziękuję 
Wszystkim, którzy uświetnili tę Uroczystość, 

całemu zespołowi duszpasterskiemu – Księ-
żom i Siostrom Zakonnym, Służbie Liturgicz-
nej i wszystkim Grupom Parafialnym oraz 
Wszystkim Wiernym, którzy tak licznie przy-
szli na powitanie i pożegnanie Maryi, którzy 
czuwali przy Matce w dzień i w nocy. Bóg 
Zapłać!

Marek Gos

Matka troskliwie patrząca na swoje dzieci

Msza święta, podczas której udzielono 
sakramentu bierzmowania

Msza kończąca obecność Obrazu w naszej parafii

Odprowadzenie Matki 

Ksiądz Biskup Adam Odzimek, udzielający 
sakramentu bierzmowania

Ks. Proboszcz z żalem spogląda na 
odjeżdżającą Matkę
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszym kościele Niedziela Eucharystyczna. Po każdej Mszy 
świętej, zamiast kazania, krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Podczas Mszy świętej o godz. 9.30, Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9, przystąpią do I Ko-
munii świętej.

3. Dziś Msza święta w intencji Rodzin w kaplicy Św. Rodziny o godz. 16.00.
4. Nabożeństwa Majowe dla wszystkich w niedziele i święta o godz. 17.00, w dni powszednie o 

godz. 19.00. Dla Dzieci Nabożeństwa Majowe od poniedziałku do piątku o godz. 16.30. Dzisiaj 
zmiana tajemnic Kół Żywego Różańca po Nabożeństwie Majowym.

5. Dziś po każdej Mszy świętej Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace 
porządkowe i wykończeniowe przy naszej świątyni.

6. W piątek, 12 maja, zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 oraz bezpośrednio po niej, na krót-
kie spotkanie modlitewne w intencji beatyfikacji Sługi Bożego, Ojca Świętego Jana Pawła II.

7. W sobotę, 13 maja, Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, chorych i cierpiących o godz. 
9.00. W czasie Mszy świętej będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy 
świętej, błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Różaniec i okazja do spowie-
dzi od godz. 8.30.

8. W przyszłą niedzielę, 14 maja, I Komunię świętą będą przeżywały Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 23 podczas Mszy świętej o godz. 9.30. Spowiedź święta dla nich, ich rodziców, 
chrzestnych i bliskich w sobotę, 13 maja, o godz. 11.00. Nie zaiteresowanych I Komunią świętą 
prosimy o przyjście na inne Msze święte.

9. Pielgrzymów zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę świętą o godz. 18.00.

i Odeszli do Pana:
02. 05. 2006 r. – Stanisława Barbara Lipiec (l. 73)

05. 05 2006 r. – Mirosław Pawłuszewski (l. 76)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Zuzanna Bieniek
Kacper Leszczyk

Jakub Łukasz Szczap
Oskar Adameczek

Wojciech Jan Podkański
Igor Wiatrek

Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Monika Gil i Mariusz Lis

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 15. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Sylwestra
w 14. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Tadeusza
w 2. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Grzegorza 

w 55. rocznicę urodzin Grażyny
w 25. rocznicę urodzin Marcina

w 24. rocznicę urodzin Marty
w 18. rocznicę urodzin Patryka

w 18. rocznicę urodzin Bartłomieja
w 18. rocznicę urodzin Jakuba

w 2. rocznicę urodzin Pauliny
w 1. rocznicę urodzin Zosi

w 1. rocznicę urodzin Mateusza
zdrowia, wszelkich darów Ducha Świętego, radości, 

pokoju, miłości, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 
Najświętszej życzy Redakcja

ŻYCZENIA

W drodze  ze 
św.Wincentym 
Pallottim

Dla obrony katolickiej 
prawdy przed błędami 
niewierzących i 
heretyków, należy 
rozważać Pismo Święte, 
poznawać historię 
Kościoła i zgłębiać 
teologię dogmatyczną 
i moralną.

Docierają do nas zarzuty, że nasza pobożność maryj-
na jest powierzchowna. Zanim jednak zapałamy świętym 
oburzeniem, zastanówmy się, na ile nabożeństwa, piel-
grzymki, peregrynacje, litanie i różańce mają wpływ na 
nasze życie codzienne?

Maj – najpiękniejszy miesiąc w roku, pełen barw, 
woni, ukwieconych pól i łąk. Nic więc dziwnego, że 
właśnie maj został poświęcony Tej, która była najpięk-
niejszym Kwiatem na ziemi. Wśród świętych, Maryja 
– Matka Jezusa, a zarazem Matka Kościoła – zajmu-
je wyjątkowe miejsce. Bóg wyróżnił Ją spośród ludzi, 
wyznaczył Jej specjalne zadanie – została w cudowny 
sposób Bożą Rodzicielką, a potem, jako jedyny człowiek 
z duszą i ciałem wzięta do nieba. Jest blisko swojego 
Syna. Dlatego od początku ustanowienia Kościoła Chry-
stusowego wierni zwracali się do Niej, żeby się za nimi 
wstawiała i wypraszała potrzebne łaski. Była czczona od 
pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ten kult, zawsze 
bardzo żywy, przyjmował z czasem formę różnych świąt 
i uroczystości. Jedne z nich miały na celu przypomnienie 
poszczególnych zdarzeń, w których okazała się jawna 
opieka Maryi, czy to nad całym Kościołem, czy też nad 
poszczególnymi krajami lub miastami. Inne natomiast 
uwypuklały Jej cechy, czy też teologiczne prawdy zwią-
zane z Jej Osobą, czy rolą w Kościele. Nie od razu i 
nie wszystkie stały się świętami całego Kościoła. Do dziś 
obchodzone są lokalnie różne święta i uroczystości ku 
Jej czci. Wiele jednak z tych świąt regionalnych stało 
się świętami powszechnymi, obchodzonymi w całym 
Kościele.

W Polsce miesiąc maj, jak żaden inny miesiąc, obfi-
tuje we wspomnienia i święta maryjne:
• 3 maja – Uroczystość NMP Królowej Polski
• 6 maja – Wspomnienie NMP Łaski Bożej

• 13 maja – Matki Boskiej Fatimskiej
• 24 maja – NMP Wspomożycielki Wiernych
• 31 maja – Nawiedzenie NMP
• Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – NMP 

Matki Kościoła.
Codziennie zaś odbywają się nabożeństwa majowe.
Nie bez powodu więc, postrzegani jesteśmy przez 

innych, jako naród maryjny, lecz jednocześnie docierają 
do nas zarzuty, iż pobożność nasza uważana jest za po-
wierzchowną, uczuciową i taką jakąś „pogańską”, zatrzy-
mującą się jedynie na tym, co zewnętrzne. Zanim jednak 
zapałamy świętym oburzeniem, zastanówmy się przez 
chwilę, na ile owe nabożeństwa, pielgrzymki, peregryna-
cje, litanie i różańce mają wpływ na życie codzienne w 
naszym kraju. Ile to już razy odnawialiśmy Śluby Jasno-
górskie, przyrzekając:
• stać na straży budzącego się życia;
• bronić nierozerwalności małżeństwa;
• wychować młode pokolenie w wierności Chrystuso-

wi i bronić je przed zepsuciem;
• wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, mar-

notrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości;
• zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowito-

ści i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajem-
nego poszanowania.
Jak natomiast wygląda to w praktyce, wiemy do-

skonale. Dlatego też, gromadząc się u stóp Maryi i od-
dając Jej cześć, wsłuchujmy się w to, co do nas mówi. 
A Ona, tak jak prawie dwa tysiące lat temu w Kanie 
Galilejskiej, wskazując na swego Syna prosi: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie”.

Ks. Adam Sekściński

Zróbcie cokolwiek wam powie


