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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 841
01/05/2011

                    II  NIEDZIELA  
WIELKANOCNA, 
CZYLI MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO

BEATYFIKACJA 
JANA PAWŁA II

       

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
1 maja 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Jeremiego, Filipa, Józefa
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 2, 42-47
PSALM 118, 1.4.13-14.22.24
1 P 1, 3-9
EWANGELIA: J 20, 19-31

2 maja 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika
Imieniny: Zygmunta, Anatola,    
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3-8
PSALM 126, 1-6
Flp 1, 20-30
EWANGELIA: J 12, 24-26

3 maja 2011 r. – WTOREK
NMP Królowej Polski 
Imieniny: Marii, Marioli, Antoniny
LITURGIA SŁOWA: 
Ap 11, 19; 12, 1.3-6.10
PSALM: Jdt13, 18-20
Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27

4 maja 2011 r. – ŚRODA
Św. Floriana
Imieniny:  Moniki, Władysława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 17-26
PSALM 34, 2-9
EWANGELIA: J 3, 16-21

5 maja 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny:  Ireny, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2.9.17-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

6 maja 2011 r. – PIĄTEK
Św. Apostołów Filipa i Jakuba
Imieniny: Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1-8
PSALM 19, 2-5
EWANGELIA: J 14, 6-14

7 maja 2011r - SOBOTA
Imieniny: Benedykta, Gizeli, Ludmiły
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2.4-5.18-19
EWANGELIA: J 7,40-53

EWA NGELI A: J 20,  19 -  31 
„Pokój wam!”

„Tam gdzie przebywali uczniowie drzwi były 
zamknięte z obawy.”

Uczniowie bali się. Bali się, że będą cierpieć, będą prześladowani. 
Mimo zamkniętych drzwi wchodzi Jezus i przekazuje im pokój. „Pokój 
mój wam daję.” Pokój, który wprowadza ład w naszej duszy. Pokój, który 
otrzymujemy w sakramencie pokuty. Wyniesiony dziś na ołtarze Jan 
Paweł II wołał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi.” W jednym z rozważań 
mówił: „Dla nas najważniejsze jest to, że przyjmujemy Ducha Świętego, 
że moc prawdy i miłości może kształtować nasze duchowe życie 
i promieniować poprzez nas na innych.” Dziś z domu Ojca również woła: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pokój wam!” Adam Żak

Solen izantom – 
Księdzu Rektorowi i Proboszczowi Zygmuntowi Rutkowskiemu 

oraz ks. Zygmuntowi Zymlińskiemu – 
życzymy codziennego 
zachwytu Panem Bogiem,
by nieustannie wzrastali w świętości 
i cieszyli się miłością płynąca 
z serc spotykanych ludzi.
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Pani Katarzynie Wilczyńskiej – 
– niezłomnej redaktorce naszej gazetki – 
z okazji imienin życzymy, 
by Pan Zmartwychwstały 
nieustannie prowadził ją przez życie,
a Duch Święty napełniał światłem,
którym możemy się cieszyć i my,
czytając kolejne wiersze i artykuły 
wychodzące spod ręki i z serca Pani Kasi.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny 
ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść 
nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj 
nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj 
się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, 
Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za 
dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławio-
nego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem po-
móż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie 
głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez 
Chrystusa, Pana naszego.

Amen. 

Życzenia  imieninowe:

LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II

Z Wielkiej Soboty na 2 maja została przeniesiona 
Uroczystość św. Wojciecha – 
– głównego Patrona naszej Ojczyzny.
Wojciechowi Winkowi, redaktorowi naszej gazetki,
który wielkimi krokami wchodzi w dorosłe życie,
życzymy z okazji imienin, by uważnie słuchał tego,
co mówi do niego Duch Święty 
i doświadczał szczęścia 
z pełnienia Jego woli. 
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Już tak niedługo – za garść chwilek
(o, popatrz – tyle…)
Jan Paweł II – Polak Wielki
Wspaniały papież
jakiego nigdy przedtem
nie oglądał świat
BŁOGOSŁAWIONYM ogłoszony zostanie.
Och, jak się już cieszy
każdy wierzący, każdy Polak
mały, dorosły – cały polski lud; 
Uznając fakt ten radosny
za taki, piękny Boży Cud!
Ten dzień majowy, szmaragdowy,
wybuchnie kwieciem białym, różowym
złocistożółtym, fiołkowym, a może już kolorem bzu?
Zielenią świeżą i soczystą…
I w taką chwilę uroczystą
w pierwszomajowy cudowny dzień,
zaśpiewa pieśń każdy najmniejszy nawet kwiat.
A co usłyszy wtedy świat?
Dzwony potężnych i małych wież
dostojnie rozkołyszą się
Ich serca – rozśpiewają się
cudowną pieśnią, jakiej od wieków
nie słyszał świat…
Ta pieśń uleci w Niebo
Tak będzie w Rzymie, Paryżu i w Warszawie
no i w radomskich świątyniach też!
Serca tych dzwonów grać będą
także w małych kościółkach – 
- w każdej wsi – jak Polska długa i szeroka;
Czy je usłyszy, barwy granatu i ciemnych świerków
Tatrzańskie Morskie Oko?
Z pewnością tak!
I radość wielka wybuchnie wszędzie
A do dobrego, kochanego Boga,
tam, gdzie złocisty Tron Jego w Niebie
Modlitw dziękczynnych popłynie tyle
od nas, Polaków, ode mnie i od Ciebie
(i z innych krajów naturalnie też).
Och, jak ucieszy się nasz Papież Wielki,
Który od sześciu lat przebywa w Domu Ojca
I stamtąd błogosławi nam…
My zaś, którzy dopiero dążymy do Niebios Bram,
Wzniesiemy w górę swoje ręce,
z chorągiewkami, bukietami róż
I gałązkami biało – różowych kwiatów jabłoni
z radością i w ogromnej, nie do opisania, podzięce

najlepszemu, kochane-
mu Panu Bogu,
iż nas obdarzył tą łaską 
wielką.
Jan Paweł II – Papież Polak
Błogosławiony na wieki 
już.
od dziecka pragnął świę-
tym być, 
od dziecka – całym ser-
cem ukochał Boga
i Jego Matkę Najświętszą też,
że obca mu była każda trwoga;
Powtarzał często: „Cały – Twój”
I kiedy w maju, pamiętnego roku (1981)
zraniony ciężko, niemal konał,
do Ran Chrystusa modlił się
I Miłosierdziu Boga oddawał ducha…
To właśnie go uratowało.
Bóg Wszechpotężny uczynił cud!
Jan Paweł Wielki żył potem jeszcze lat niemało
Z pokorą się poświęcił Tej, która tak piękna, dobra i 
wspaniała jest
Matka Najświętsza – 
Jej cześć i chwała i nieustanna 
uwielbienia pieśni!
A Miłosierdzie Boga Najwyższego
przez wieki całe chwalić chcemy.
Być jak Jan Paweł – iść Jego  drogą
i ufać Bogu Miłosiernemu.
Wszak to modlitwy do Miłosierdzia,
które nosimy zawsze w sercu
tak wiele znaczą…
Papież Kochany w nie wierzył szczerze
i wiara jego sprawiła to,
że właśnie w cudowne Święto Miłosierdzia,
w cichy, majowy złoto – różowy
przepiękny dzień,
stanie w Niebiosach BŁOGOSŁAWIONY
z duszą przeczystą, śnieżystobiałą,
Jak kryształ cudną…
I pewnie powie: „Bracia i Siostry – pokój wam!”
Ufajcie Miłosierdziu Boga
To przecież najpiękniejsza i najprostsza
do Niebios droga.
Uwierzcie mi!
Santo Subito Janie Pawle bądź!

Katarzyna Wilczyńska

MIŁOSIERDZIE BOŻE A PAPIEŻ JAN PAWEŁ II WIELKI 
(W DZIEŃ BEATYFIKACJI)
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O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E

1.   Dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Możemy uzyskać odpust zupełny na zwykłych warun   
kach – spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich. Wierny, który w II 
Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całko-
wicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie 
udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi 
przed Najświętszym Sakramentem wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwę 
„Ojcze nasz” i „Wierzę” dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego np. „Jezu, ufam Tobie”, 
może uzyskać ten odpust.

2.   Dzisiaj nie ma Mszy świętej o godz. 930. Uroczystość I Komunii świętej dzieci z PSP nr 9 rozpocznie się 
       o godz. 900.

3.   Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Księdza Proboszcza Zygmunta Rut-
kowskiego SAC i ks. Zygmunta Zymlińskiego SAC, z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy pamięci 
modlitewnej.

4.   Dzisiaj nie ma Mszy świętej hospicyjnej. Zostanie ona odprawiona za tydzień, 8 maja, o godz. 1430.

5.  Rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. Nabożeństwa majo-
we w dni powszednie o godz. 1900, a w niedzielę o godz. 1700. 

6.  Jutro przypada Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski, przeniesiona z dnia 23 kwietnia. 
Msze święte w naszym kościele – jak w dni powszednie. 

7.   Jutro o godz. 1730 różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych, a o godz. 1800 Msza 
święta w ich intencji.

8.   3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte będą odprawiane według porządku 
niedzielnego.

9.   W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.  W I czwartek, 5 maja, nabożeństwo w 
intencji powołań o godz. 1730.O godz. 1800 Msza św. w tej intencji. W I piątek, 6 maja, spowiedź dla doro-
słych i młodzieży podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą 
o godz. 1630, spowiedź dla nich od godz. 1600. Do chorych udajemy się od godz. 900. Również 

       w I piątek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy św. 
o godz. 800, zakończenie  Mszą św. o północy. Po Nabożeństwie majowym konferencja dla czcicieli Naj-
świętszego Serca  Pana Jezusa, którą wygłosi ks. Marek. Nabożeństwo I soboty o godz. 1730.

10. W sobotę, 7 maja, o godz. 1000 dzieci klas drugich i ich rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 23 przystąpią 
       do sakramentu pokuty.

11. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie miała miejsce Uroczystość  I Komunii świętej dzieci ze Szkoły  
      Podstawowej nr 23. Msza święta pierwszokomunijna zostanie odprawiona o godz. 930.

12. Również w przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 1045 modlić się będziemy za ks. Stanisława 
       Barcikowskiego SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy modlitwie wiernych.

13. Także w przyszłą niedzielę o godz. 1800 Msza święta dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II oraz w
intencji pielgrzymów „Białej 11”.


