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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

Nr: 742
07/06/2009

 E W A N G E L I A   Mt 28, 16 - 20
„ Idźcie  więc i nauczajcie wszystkie narody. … 

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”.

Te słowa powiedział Jezus do prostych, niewykształconych ludzi. Oni rozeszli się po świecie i nauczali w imię 
Ojca i Syna i Ducha. Dziś naukę Jezusa powinnyśmy przekazywać my jako spadkobiercy świadków, którzy oznajmili 
nam to, co ujrzeli i usłyszeli. Naszym obowiązkiem jest przekazać i zachować wszystko ! Wszystko znaczy bez 
wyjątku. Cały dekalog. Czcij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Czy zachowuję wszystko czego nauczył mnie 
Jezus? A czy  uczę innych zachowywać przykazań? Duchu Św. oświeć  mnie, abym dobrze wypełniał wszystko.

Krzysztof 

DROGI SOLENIZANCIE, KSIĘŻE ANTONI !

Z okazji imienin życzymy : 

Życia, które będzie cudownym darem Bożym 

dla całego Kościoła. 

Niech wspiera Cię Maryja - Matka wszystkich kapłanów, 

św. Wincenty Pallotti i twój patron – św Antoni .

Niech twoja praca przynosi obfite owoce

 i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.

Życzymy również pogody ducha

 i wiele radości każdego dnia, 

oby uśmiech często gościł na twej twarzy.

Do życzeń dołączamy naszą modlitwę

Szczęść Boże!

Nałożył więc na Twoje barki Bóg, 
krzyż swojej chwały, 

abyś nadzieję i miłość mógł 
nieść w świat cały. 

I serce Twoje ubrał Pan 
w miłość i męstwo, 

abyś świadectwo światu dał 
w Boże zwycięstwo. 

I przyniósł Tobie anioł złoty 
kapłaństwa moc, 

abyś rozświetlał ziemskie mroki, 
gdy w duszach noc. 

Niechaj Cię błogosławi Bóg, 
I Maryja chroni, 

abyś miłość w świat niósł znów, 
Bo wśród zła tonie
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Kalendarz liturgiczny
7 czerwca 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Roberta, Wiesławy, Ariadny
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 32 – 34 . 39 – 40 
PSALM 33
Rz 8, 14 – 17   
EWANGELIA: Mt 28, 16 – 20 

08 czerwca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Maksyma, Seweryna, Medarda
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 1 – 7 
PSALM 34
EWANGELIA: Mt 5, 1 – 12

09 czerwca 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Pelagii, Eferma, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 1, 18 – 22 
PSALM 119
EWANGELIA: Mk 5, 13 – 16

10 czerwca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Bogumiły, Małgorzaty, 
LITURGIA SŁOWA: 
2 Kor 3, 4 – 11
PSALM 99
EWANGELIA: Mt 5,17 – 19 

11 czerwca 2009 r. – CZWARTEK
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Imieniny: Barnaby, Barabasza, 
LITURGIA SŁOWA:
Wj 24, 3 – 8
PSALM 116B
Hbr 9, 11 – 15 
EWANGELIA: Mk 14, 12 – 16. 22 – 26 

12 czerwca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Janiny, Onufrego, Placyda
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 4, 7 – 15 
PSALM 116B
EWANGELIA: Mt 5, 27 – 32 

13 czerwca 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 5, 14 – 21 
Psalm 103
EWANGELIA: Mt 5, 33 – 37

 Biorąc pod uwagę Piąte Przykazanie i prawa moralne człowieka 
można się zastanowić, czy kara śmierci to sposób na uwolnienie 
społeczeństwa od morderców i wszelkiego rodzaju przestępców. 
Zastanawiając się nad tą karą, można sobie zadać inne pytanie: „Skąd 
się biorą tacy ludzie ?”. „Czy ja jestem Bogiem, by móc pozbawić 
kogoś życia ?”
 Dlaczego Pan nie pozbawił życia Kaina, który z zawiści zabił 
swojego brata? To oczywiste, że pokazał nam jak wybaczać. Kraje, 
w których kara śmierci jest dozwolona zazwyczaj łamanie praw 
człowieka jest na porządku dziennym. Człowiek staje się zwierzęciem, 
który musi być posłuszny temu, kto wydaje się silniejszy. Czy życie 
w Chinach, Iranie jest łatwiejsze? 
 Badania wykazują, że ludzie, którzy zabijają nie zastanawiają 
się nad konsekwencjami. Wiedzą, że będzie łatwiej im umrzeć, niż 
spędzić całe życie w więzieniu. Seryjni mordercy cenią sobie wyżej 
przekonania niż życie. Jeżeli prawo nakazuje, że najważniejsze jest 
życie, to paradoksem do tego jest otóż ten wymiar sprawiedliwości. 
Możemy teraz wziąć pod uwagę pomyłkę sądową, która oczywiście 
może się zdarzyć, pozbawimy wtedy życia niewinnego człowieka. 
Kara śmierci jest procesem nieodwracalnym, nie da się wynagrodzić 
takowej pomyłki. Czy społeczeństwo nie skorzysta na tym, jeśli osoba, 
która dopuściła się zbrodni będzie pracować na rzecz społeczeństwa? 
Możemy również wziąć pod uwagę, że w latach Stalinizmu karze 
śmierci zostali poddawani przestępcy polityczni. Wiąże się to również 
z tym, że obywatel nie może mieć własnego zdania. Prawo wolności, 
słowa, wyznania jest naruszane. 
 Ostatnia rzecz, która powinna nam uświadomić konsekwencje 
kary śmierci to fakt, że zabijając mordercę poniżamy się do jego 
poziomu. Prawo wtedy nie chroni społeczeństwa, lecz je zabija. 
Podnosząc rękę na drugiego człowieka pokazujemy swoją słabość 
i bezradność. Wielu osobom narzuca się teraz pytanie: To jak zapobiec 
temu, by inni nie zabijali? Otóż sposób wychowania jest głównym 
problemem, ponieważ u dzieci nieustannie można spotkać się 
z przemocą, która rodzi się z agresji. 

KARA ŚMIERCI

Marcin Boryczka

Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii:

      czyż Jego miłość mogłaby obmyślić 

jescze coś coś piękniejszego ?

ZAPRASZAMY

NA STRONĘ  

         www. mojaparafia.za.pl św. Albert Chmielowski
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Boże Ciało

Dzień, w którym wszyscy 
idziemy w procesji na ulice miasta .
Jest dniem bardzo 
Uroczystym i wspaniałym .

Odświętnie wyglądają 
nasze domy .
Nastrój poważny
i błogosławiony.
To nasz Bóg – Jezus 
Chrystus wyszedł na
pochód  eucharystyczny.

Wyszedłeś Jezu w procesji
ludzi wierzących w Boga.
Witają Boga – wierzą
w  Jego siłę Bożą miłość.
Oddają hołd i cześć.

Klękają przed 
Bożym majestatem 
Ukryty w tej Hostii .
Jesteś Bóg żywy 
i prawdziwy.

Radość niepojęta, że
Jezus Bóg jest z nami.
Cieszymy się ogromnie
Twą obecnością wśród 
ludu Twojego.

Hosanna – Bóg 
jest z nami .
Pozostań z nami 
na zawsze .
Jakże Cię nie kochać ?
Tyle dobroci Bożej –
dajesz nam na  co dzień.
Kochamy Cię za to.

Tyś jest Bóg –
umiłowany przez wiernych
Bądź z nami na wieki.

                 Stefan Suwała

Uroczystość Bożego Ciała przypada w pierwszy czwartek po niedzieli 

Trójcy Przenajświętszej. Należy do jednej z dziesięciu najważniejszych 

uroczystości Kościoła katolickiego. Dlatego od wieków obchodzi się 

oktawę tej uroczystości. W czwartek po uroczystości Bożego Ciała 

kończą się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu.

 Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławi 

przyniesione przez wiernych wianki splecione z pierwszych kwiatów 

i ziół leczniczych. Lud wraz z kapłanem prosi Boga, aby swą wszechmocną 

opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem 

oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony. Nasz udział w tych 

obchodach jest prawdziwym wyznaniem wiary i jeszcze bardziej 

jednoczy nas z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przyniesione 

wianki są symbolem ludzkiej pracy, którą uświęca zjednoczenie 

z Chrystusem Eucharystycznym. Oktawa Bożego Ciała jest szczególnym 

czasem łaski. Dlatego Kościół zachęca nas do tego, byśmy nie zmar-

nowali okazji do zdobycia tych łask i jak najpełniej z nich korzystali.

Procesja jest wspólnotowym, modlitewnym pochodem;

przemieszcza niem się z jednego miejsca zbiorczego do drugiego 

docelowe go. Procesja jest symbolem ludzkiego życia; przypomina, 

że jesteśmy na ziemi pielgrzymami, ludźmi w drodze.

Szczególne znaczenie mają procesje teoforyczne z  Najświętszym 

Sakramentem w Boże Ciało. Procesja eucharystyczna odbywa się 

po Mszy św.; na czele niesie się krzyż w otoczeniu dwóch akolitów 

ze świecami,używa się kadzidła, niesie baldachim, na zakończenie 

udziela się błogosławieństwa Najświętszym Sakra mentem.

 UROCZYSTOŚĆ 

 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

BOŻE CIAŁO             
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W M I N I O N Y M 
T Y G O D N I U

OCHRZCZONE ZOSTAŁY

31 maja 2009
Zuzanna Maria Cichoń
Aleksandra Maria Lis 
Lena Maria Dujka
Kaja Maria Mazur
„Chrzest jest fundamentem. 
Nie byłoby sensu kłaść fundament, 
a potem zaprzestać budowy, 
bo wtedy fundament szybko zniknie 
porośnięty trawą i krzewami”.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
ZAWARLI

30 maja 2009

Justyna Pytlak i Albert Choraziński

Izabela Różycka i Andrzej Ziętek

6 czerwca 2009

Anna Prasek i Jarosław Latek

Anna Rejek i  Przemysław Kowalczyk

„Miłość nie polega na wzajemnym 
wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym 
patrzeniu w tym samym kierunku”.

ODESZLI DO PANA

26 maja 2009

Maria Jolanta Iwaszczukiewicz 
                                       -  l. 81

„Nie śmierć rozdziela ludzi, 
lecz brak miłości...”

1. Dziś I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni jest to Niedziela 
Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

2. Msza Święta hospicyjna dziś o godz. 1430.

3. Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 
o godz. 1700.

4. Nie będzie dzisiaj Mszy Świętej w intencji rodzin; natomiast od 
dzisiaj aż do końca sierpnia w każdą niedzielę będzie sprawowana 
Msza Święta o godz. 2000.

5. Dzisiaj Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę 
naszego kościoła w Mazowszanach.

6. Jutro o godz. 1900, w kawiarence odbędzie się spotkanie dla rodziców 
dzieci wyjeżdżających na „Oazę” wakacyjną.

7. We wtorek, 9 czerwca, o godz. 1900, w salkach parafialnych, odbędzie 
się spotkanie modlitewne Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

8. Siostra Lidia zaprasza na próby sypania kwiatków, podczas procesji 
Eucharystycznej w Boże Ciało. Próby odbędą się 9 i 10 czerwca tj. 
we wtorek i w środę o godz.16.30. Zbiórka przed kościołem. 

        Do sypania kwiatków serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki.

9. We czwartek, 11 czerwca; Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – Boże Ciało. W procesji Eucharystycznej wyjdziemy na 
ulice naszego miasta. Niech udział w tej procesji stanie się naszym 
wyznaniem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza. Msze święte w Uroczystość Bożego Ciała o 
godz.: 630; 800. O godz. 930 uroczysta Msza Święta, po której wyruszy 
procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji taka 
sama jak w latach ubiegłych. Ołtarze przygotowują te same grupy, 
co w latach minionych. Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie ulic 
i udekorowanie domów i mieszkań. Na zakończenie procesji Msza 
Święta przy ostatnim ołtarzu. Wieczorna Msza Święta o godz. 1800. 
Przez całą Oktawę Uroczystości Bożego Ciała po Mszy Świętej 

          procesja Eucharystyczna wokół kościoła, połączona z Nabożeństwem 
Czerwcowym.

10. W sobotę, 13 czerwca, Nabożeństwo Fatimskie dla osób starszych, 
chorych i cierpiących. Od godziny 830 Różaniec i okazja do spowiedzi, 
natomiast o godz. 900 Msza Święta. 

       Jest to dzień imienin Ks. Antoniego Czulaka SAC, na Mszy Świętej 
Fatimskiej będziemy się modlić w sposób szczególny za Solenizanta.

11. W przyszłą niedzielę, 14 czerwca, podczas Mszy Świętej o godz. 1300, 
Ksiądz Antoni Czulak SAC będzie przeżywał jubileusz 50-lecia 
przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa. Dostojnego Jubilata polecamy 
modlitewnej pamięci.

12. Również w przyszłą niedzielę, 14 czerwca, o godz. 1800 zostanie 
odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą 
beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.


