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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

Nr: 793
30/05/2010

UROCZ YSTOŚĆ  TRÓJC Y  PR ZENA JŚW IĘTSZE J EWA NGELI A: Łk 3,  10 -  18
EWANGELIA: J 16, 12-15 „ Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz (jeszcze) znieść nie możecie ”

Kolejna tajemnica trudna do zrozumienia. Gdybyśmy zrozumieli nie 
potrzebna byłaby nam wiara.  „ Jeszcze znieść nie możecie .”  Wszystko 
zrozumiemy w domu Ojca. Tam wiara nie będzie potrzebna. Ujmieć przyjmować 
i dawać jest tajemnicą Boga. Boga, który jest jeden, ale nie samotny. 
Św. Atanazy wyznaje: „ Czcić powinniśmy  i jedność w Trójcy, i Trójcę 
w jedności.”

FEST YN Z OK AZ JI  DNIA DZIECK A
To już dziś wielki festyn rodzinny organizowany przez  Caritas Pallotyńską 

z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Rodzicielstwa zastępczego. 

Wszystkich zapraszamy do 
wzięcia udziału 

w FESTYNIE na placu 
przykościelenym 

przy ul. Młodzianowskiej 124
Obchody Dnia Dziecka  rozpoczną  się 
o godzinie 12:00 uroczystą Mszą Świę-
tą. Nie zabraknie atrakcji takich jak: 
zjeżdżalnia i zamek dmuchany, basen 
z kulkami, przysmaki z grilla, wojskowy 

kociołek, w którym będzie smaczna „pomidorówka”, lody, napoje, ciasto, 
LOTERIA FANTOWA – każdy los wygrywa  oraz dodatkowo bierze udział w 
losowaniu nagród ze sceny – cena losu 3 zł. konkursy i zabawy z nagrodami. 
A wszystko przy akompaniamencie zespołu Big 
Kors. Podczas Festynu czynny będzie punkt 
konsultacyjny, gdzie znajdą Państwo wyczer-
pujące informacje odnośnie rodzicielstwa 
zastępczego oraz punkt poradnictwa profi-
laktycznego.
Przyjedzie do nas autokar krwiodawstwa, już 
od godziny 10:00, w którym będzie można 
oddać krew, chętnych prosimy o zabranie ze 
sobą dowodów osobistych. Wszystkich gorąco zapraszamy oraz życzymy 
udanej zabawy

Organizatorzy :  Caritas Pallotyńska, Parafia Św. Józefa
Patronat honorowy Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej  Kosztowniak
Główni sponsorzy:  Gmina Miasta Radom, Fundacja Ernst&Young;  
         Patronat medialny Echo Dnia

czy bywa cud większy od tego
gdy nowe się życie zaczyna?
tak wielki a tyczy małego
co ufnie przy piersi się trzyma.
nie wie co jeszcze je czeka
 jak trudna-ta droga być może
 to cieszy je rola człowieka
 bo wie,że tu z woli jest Bożej.
tak wiele dobrego przynosi
przychyla,ku ziemi,nam nieba.
tak słodko na rękach je nosić 
i tylko je kochać potrzeba!
wspaniała to szkoła miłości
i czasem też trudu wymaga,
choć boli to czasem i złości
to uśmiech ci jego pomaga..
dar taki od Boga jest dany
lecz często nas zaskakuje
choć bywa też nieplanowany
to zawsze nam życie ratuje!
przynosi też dobrą nowinę
o stwórcy nam przypomina
co zesłał do nas swą ‚linę’
bo miłość, cud trampolina!
na wzór tej rodziny w stajence
gdzie dziecko przynosi 
zbawienie, umiejmy je wziąć 
w swoje ręce nie tylko na 
ziemskie karmienie..
jak trudno swe dzieci wychować 
to Ojciec najlepiej nasz wie - 
aby od grzechów zachować 
dał dzieci, tobie i mnie..

DZIECI.. .

3 zł. konkursy i zabawy z nagrodami. 
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 30 maja2010r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jana, Feliksa, 
Ferdynanda
LITURGIA SŁOWA:
Prz 8, 22-31
PSALM 8
Rz 5, 1-5
EWANGELIA: J 16, 12-15

31 maja 2010r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anieli, Petroneli, 
Marietty
Nawiedzenie NMP
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18 (Rz 12, 9-16b)
PSALM Iz 12
EWANGELIA: Łk 1, 39-56

1 czerwca 2010r. – WTOREK
Imieniny: Jakuba, Konrada, 
Justyna
Św. Justyna, męczennika
Dzień Dziecka
LITURGIA SŁOWA:
2 P 3, 12-15a. 17-18
PSALM 90
EWANGELIA: Mk 12, 13-17

2 czerwca 2010r. – ŚRODA     
Imieniny: Marcelina, Piotra, Erazma
Świętych męczenników Marcelina i 
Piotra
LITURGIA SŁOWA: 
2 Tm 1, 1-3. 6-12
PSALM 123
EWANGELIA: Mk 12, 18-27

 3 czerwca 2010r. – CZWARTEK
Imieniny: Kaola, Leszka, Klotyldy

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KWI 
CHRYSTUSA

LITURGIA SŁOWA:
Rdz 14, 18-20
PSALM 110
1 Kor 11, 23-26
EWANGELIA: Łk 9, 11b-17

4 czerwca 2010r. – PIĄTEK
Imieniny: Franciszka, Kwiryny, 
Karola
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 3, 10-17
PSALM 119
EWANGELIA: Mk 12, 35-37

5 czerwca 2010r. – SOBOTA
Imieniny: Bonicafego, Walerii, 
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 1-8
PSALM 71
EWANGELIA: Mk 12, 38-44

Kalendarz liturgiczny 30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA  
    ZASTĘPCZEGO

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może 
podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, 
ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie,
dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie 
można ofiarować drugiemu człowiekowi. I na szczęście przybywa ludzi,  
którzy chcą podjąć tak szlachetną misję. Rodzinne Domy Dziecka, 
Rodziny Zastępcze, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze otaczają opieką 
coraz większą liczbę dzieci. Szkoda tylko, że proces ten przebiega wciąż 
za wolno i napotyka jeszcze wiele przeszkód. Dlatego w interesie dzieci, 
w interesie zdrowego społeczeństwa, należy wspierać rozwój wszelkich 
form rodzicielstwa zastępczego.

OFIARUJMY RODZICOM ZASTĘPCZYM TEN DZIEŃ 
ZA ICH TRUD I POŚWIĘCENIE. 

OFIARUJMY IM TEN DZIEŃ W DOWÓD SZACUNKU 
DLA ICH PRACY.

RODZINA ZASTĘPCZA - jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. 
W sytuacji kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie 
naturalnej najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej. 
Taką opiekę sprawują rodziny zastępcze.
Co oznacza, że rodzina zastępcza jest formą tymczasowej opieki?
Tymczasowa opieka na dzieckiem oznacza, że dziecko może pozostać 
w rodzinie zastępczej do pełnoletniości (w przypadku podjęcia dalszego 
kształcenia - dłużej), ale również, w wyniku zmiany sytuacji prawnej 
(przywrócenie lub pozbawienie praw rodzicielskich), może ustać potrzeba 
sprawowania dalszej opieki zastępczej. Kandydaci na rodziny zastępcze 
podejmując decyzję o utworzeniu rodziny zastępczej muszą posiadać 
świadomość czasowości opieki nad dzieckiem, brać pod uwagę i akceptować 
możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w 
rodzinie adopcyjnej. 
Kiedy dzieci umieszcza się w rodzinie zastępczej?
Jeśli rodzice naturalni nie mogą wychowywać dziecka, oznacza to, że 
zostali trwale lub czasowo pozbawieni władzy rodzicielskiej albo władza 
ta została im ograniczona. Najczęściej do rodziny zastępczej trafiają dzieci 
rodziców o ograniczonych i zawieszonych prawach rodzicielskich, zdarza 
się jednak również że w rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci
rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz wyrażających dobrowolnie 
zgodę na przysposobienie (zrzeczenie), czyli dzieci które mogą być 
adoptowane, jednak ich szanse na znalezienie rodziny adopcyjnej są 
niewielkie (dzieci starsze, z problemami zdrowotnymi i rozwojowymi, 
liczne rodzeństwa). Także porzucone przez rodziców dzieci obcej 
narodowości, nie posiadające obywatelstwa polskiego mogą być 
umieszczone w rodzinie zastępczej.
Kto decyduje o ustanowieniu rodziny zastępczej?
O ustanowieniu rodziny zastępczej i umieszczeniu w niej dziecka decyduje 
sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
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Jakie są obowiązki i zadania rodziny zastępczej?
Rodzina zastępcza ma obowiązek kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, poszanowaniem jego 
praw oraz uwzględniać jego indywidualne potrzeby rozwojowe. Dziecko w rodzinie zastępczej ma prawo:
• do wiedzy o swoim pochodzeniu 
• kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi 
• ochrony przed wszelkimi formami przemocy 
Rodzice zastępczy sprawując bezpośrednią i osobistą pieczę nad dzieckiem, są zobowiązani respektować 
jego prawo do własnej historii i tożsamości. Powinni umożliwić dziecku kontakty z jego naturalną rodziną, 
oraz brać pod uwagę zdanie rodziców w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących ich dziecka. 
Rodzina zastępcza zobowiązana jest również do zapewnienia dziecku:
• odpowiednich warunków bytowych, 
• możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, 
• możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka w zależności od jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, 
• możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 
• odpowiednich warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
Jakie są prawa rodziny zastępczej?
Rodzina zastępcza ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka. Rodziny zastępcze zawodowe uzyskują dodatkowo wynagrodzenie za pracę. Przez ustanowienie 
rodziny zastępczej nie powstaje stosunek alimentacyjny, tzn. rodzice zastępczy nie są zobowiązani do płacenia 
alimentów na rzecz dziecka. Dziecko nie nabywa nazwiska rodziców zastępczych.
FORMY RODZINY ZASTĘPCZEJ
Rodzaje rodzin zastępczych: 
• spokrewnione z dzieckiem; 
• niespokrewnione z dzieckiem; 
• zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne; specjalistyczne; o charakterze pogotowia rodzinnego; 

rodzinne domy dziecka 
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza - przebywa w niej nie mniej niż 

troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa 
liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem 
wielodzietna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna rodzina zastępcza - przebywają dzieci niedostosowane 

społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki 
i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci. Zawodowa 
niespokrewniona z dzieckiem specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej 
opieki i wychowania.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego - umieszcza 
się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej 
niż na 12 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia o nie więcej niż 3 
miesiące. Rodzina zastępcza tego typu nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało 
doprowadzone przez policję.
Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 
umieszczonego w niej dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej uzależniona jest od wieku i stanu zdrowia 
dziecka, a także niedostosowania społecznego dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji, w rozumieniu 
przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Na chwilę obecną potrzeby są duże, w publicznych placówkach przebywają nadal dzieci, które nie znalazły 
rodzin zastępczych. Liczba ta wciąż rośnie pomimo, że odnotowujemy znaczący spadek urodzin. Jedyną 
szansą na to by te skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój działalności wszelkich 
form rodzicielstwa zastępczego. Dlatego każdy kto może ofiarować miłość, serce i czas  może zgłosić się do 
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Radomiu przy ul. Kolberga 19 w celu przeszkolenia i przygotowania 
do roli rodzica zastępczego lub adopcyjnego. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30 – 15:30. Telefon kontaktowy 48 331 11 50, 48 384 60 20 lub email sekretariat@adopcje .radom.pl.
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Ochrzczeni zostali

Dzieckiem 
B o ż y m 
jestem ja...

Związek małżeński 

zawarli

Co Bóg 
złączy 
niech 
człowiek 
nie 
rozdziela

Lena Petronela Jarecka

Marcel Jarecki

Filip Dawid Kwiatkowski

Małgorzata Kowalczyk 

          i Edward Wojcieszek

Magdalena Winiarska 

        i Patryk Towarek

Dzień Dziecka
Miłość do dziecka tkwi każdym 
człowieku. Dziecko Boże, dziecko 
ludzkie jest pod opieką rodziców i 
społeczeństwa. Pan Bóg umiłował 
tych najmłodszych. Pan Jezus 
powiedział: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie. Jam jest 
dobry pasterz – znam swoje 
małe owieczki!” Stały się pod 
opieką Bożą. Pokładajmy w nich 
wielką nadzieję. Dajmy dziecku 
– wszystko, co mu jest potrzebne 
do życia. Pomóżmy matkom w ich 
wychowaniu. Niechaj pojawi się 
większa opieka i troska. Będziemy 
dumni, że pomagamy małym w 
dorastaniu do wieku dojrzałego. 
Niech rosną na pociechą nieba i 
ludzi na ziemi. Pamiętajmy o nich 
zawsze i wszędzie. Kochamy je, a 
dzieci nas. Stefan Suwała

1. Dzisiaj, po każdej Mszy św. Zbieramy do puszek ofiary na pomoc 
powodzianom
2. We wtorek rozpoczniemy czerwiec, miesiąc poświęcony czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Przyjmijmy to zaproszenie Jezusa i włączmy się we 
wspólne uwielbienie Bożego Serca przez codzienne odmawianie Litanii do 
Serca Pana Jezusa po każdej Mszy św. o godz. 1800.
3. We wtorek, 1 czerwca, jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Dziecka. 
Wśród prezentów i życzliwości okazywanej tego dnia dzieciom, nie 
zapomnijmy o gorącej modlitwie w ich intencji.
4. W czwartek, 3 czerwca obchodzić będziemy uroczystość Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W procesji Euchary-
stycznej 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. 
5. Siostra Lidia zaprasza na próbę sypania kwiatków, podczas procesji 
Eucharystycznej w Boże Ciało. Próba odbędzie się 2 czerwca, w środę o 
godz.16.30. Zbiórka przed kościołem. Do sypania kwiatków serdecznie 
zapraszamy wszystkie dziewczynki.
6. W piątek, 4 czerwca, będziemy przeżywali kolejny pierwszy piątek 
miesiąca, chorych odwiedzimy po porannych Mszach Świętych. Spowiedź 
dla dzieci o 1630 i Msza św. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych na każdej Mszy św.
7. Przyszła niedziela, 6 czerwca, w naszej świątyni jako pierwsza miesiąca 
będzie to Niedziela Eucharystyczna, zamiast kazania będzie adoracja 
Najświętszego Sakramentu.
11. Również w przyszłą niedzielę: 
a. Msza Święta hospicyjna o godz. 1430

b. Komitet Budowy przyjmować będzie indywidualne ofiary na budowę 
naszego kościoła w Mazowszanach.
12. Od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy Świętej w intencji rodzin 
o godz. 1600; natomiast od przyszłej niedzieli aż do końca sierpnia będzie 
sprawowana Msza Święta o godz. 2000.
13. Z inicjatywy metropolity warszawskiego pierwsza niedziela czerwca 
jest obchodzona jako dzień dziękczynienia. Chcemy przez to uczyć się 
postawy wdzięczności dla Opatrzności Bożej za troskliwą opiekę nad 
nami


