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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 843
15/05/2011

 IV  NIEDZIELA WIELKANOCNA

    NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
15 maja 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Zofii, Izydora, Nadziei 
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 2, 14a.36-41
PSALM 23, 1-6
1 P 2, 20b-25
EWANGELIA: J 10,1–10

16 maja 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Andrzeja Boboli
Imieniny: Jędzeja, Szymona
LITURGIA SŁOWA:
Ap 12, 10-12a albo 1 Kor 1, 10-13.17-18
PSALM 34, 2-9
EWANGELIA: J 17, 2026 

17 maja 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Brunona, Weroniki, Sławomira
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 11, 19-26
PSALM: 87, 1-7
EWANGELIA: J 10, 22-30

18 maja 2011 r. – ŚRODA
Imieniny:  Eryka, Feliksa, Aleksandry
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 24-13.5
PSALM 67, 2-6.8
EWANGELIA: J 12, 44-50

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

20 maja 2011 r. – PIĄTEK
Św. Bernardyna ze Sieny
Imieniny: Aleksandra, Bazylego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-11
EWANGELIA: J 14, 1-6

21 maja 2011r - SOBOTA
Św. Krzysztofa Magallanes i Towarzyszy,  
Imieniny: Jana, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1-4
EWANGELIA: J 14, 7-14

EWA NGELI A: J 10,  1  -  10 

„Nie mają już wina” 
– rzekła w Kanie Galilejskiej.

I za chwilę było wino.
Maryja może ci wybłagać wszystko.

Ofiaruj jej tylko swój czas – 
- majowy wieczorny spacer 

i udział w Nabożeństwie majowym.
Zapraszamy codziennie na 1900,

(w niedziele na 17 00).

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, 
i miały je w obfitości.”

Aby mieć życie w obfitości, trzeba iść za Jezusem, który nazywa 
siebie pasterzem. Zadaniem pasterza jest wyprowadzenie owiec 
na pastwisko obfitujące w dobry pokarm. My, owce Chrystusa, 
otrzymaliśmy pokarm dający życie wieczne. „Bierzcie i jedzcie”. 
Nie możemy być mądrzejsi od Pasterza i szukać innego pastwiska. 
Powiadamy wtedy: „zszedł na manowce”. „Ja jestem bramą 
- powiada Jezus - kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”. 

Adam Żak

„ Maryja nas przybliża do Chrystusa, 
prowadzi nas do Niego,

 ale pod warunkiem, 
że przeżyjemy Jej tajemnicę 

w Chrystusie” .
bł. Jan Paweł II
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Matka Boża w szacie pozłocistej,
ozdobionej przecudownie pachnącymi, 
błękitnymi różami,  
uśmiechając się promiennie, 
bawi się hen, wysoko w Niebie
z malutkimi - w śnieżystobłękitnych, 
pachnących sukieneczkach -
prześlicznymi aniołami.
Jednocześnie jednak uważnie słucha
swym wielkim sercem,
tym przeczystym sercem Niepokalanym 
naszych ludzkich próśb i błagań, 
jakie ze łzami przed Nią składamy. 
Wie, że nam trudno żyć na Ziemi,
i że problemów, trosk i zmartwień mamy moc.
Kiedy więc zapadnie aksamitna, 
granatowa, rozgwieżdżona noc, 
przychodzi do nas z cudownym, kochanym 
uśmiechem 
i kładąc na zmęczone nasze głowy 
swoje delikatne dłonie,
mówi nam do ucha
słowa najczulszej pociechy…
A potem staje przed Boga tronem,
prosząc za nami, znękanymi
biedą, chorobą, zmartwieniami.
Prosi serdecznie swego Syna 
aby zmartwienia się skończyły, 
by radość, szczęście, dobro
w naszych domostwach zagościły.
Ta Najukochańsza z Matek -
- łask wszelkich sypie nam z Nieba 
najpiękniejsze kwiaty.
Ta wspaniała Matka Pomocy Nieustającej
ogrzewa nasze zziębnięte, smutne serca

swą przemożną dobrocią 
i najczulszym uśmiechem,
niczym - najzłocistsze i gorące,
tęczowym blaskiem jaśniejące -
promieniste Słońce.
Biedny, zagubiony, samotny człowiek, 
gdy otrzyma od tej Pięknej Pani
zdroje najwspanialszych łask
jest tak szczęśliwy,
że wprost nie wie jak dziękować.
Tej Ukochanej Matce Nieustającej Pomocy.
Modli się więc do Niej żarliwie
i dniem i nocą…
My wszyscy kochamy Cię, o Matko
Pomocy Nieustającej, wiernie.
Bo Ty otuchą nas napawasz, 
gdy patrzysz na nas z Nieba
dobrotliwie i miłosiernie
i rozgrzewasz miłością nasze serca.
Dzięki Ci, o dzięki za wszystko,
Matko Nieustającej Pomocy!
Kochamy Cię nad życie
i chcemy spotkać się z Tobą w Niebie.
Pomóż nam!
Tam z Tobą będzie nam cudownie,
po prostu – znakomicie!
Chwała Tobie i Cześć!
Mateńko! Chciałam ten wiersz dla Ciebie 
napisać jak najpiękniej,
wszak na świecie szaleje cudowny maj, 
Twój, Matko, miesiąc; 
więc me serce z zachwytu i miłości do Ciebie
omal nie pęknie!

Katarzyna Wilczyńska
8 maja, 2011r.

Hymn na cześć Matki Bożej  
Nieustającej Pomocy.
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KATECHEZA XIV 
KIELICH MSZALNY

Tak, jak wskazaliśmy już w poprzedniej katechezie 
na temat pateny, prawo liturgiczne precyzuje: także 
kielich mszalny powinien być wykonany z materiału 
szlachetnego, a czasza od wnętrza pozłocona. Mogą 
to być materiały trwałe i takie, które w powszechnym 
przekonaniu są materiałami szlachetnymi, np. z kości 
słoniowej lub z jakiegoś twardego drewna. Pierw-
szeństwo należy zawsze przyznawać tworzywom, 
które się łatwo nie łamią ani nie ulegają zniszczeniu. 
Kielich jest przeznaczony do przechowywania Krwi 
Pańskiej, dlatego też jego czasza musi być wykonana 
z takiego materiału, który nie wchłania płynów.

Kielich, który przeznaczony jest do używania w li-
turgii, błogosławi się w czasie Mszy świętej. Kapłan 
odmawia wówczas modlitwę: „Panie, Boże, z radością 
składamy na Twoim ołtarzu nowy kielich do sprawo-
wania Ofiary Nowego Przymierza. W tych naczyniach
ofiarujemy i z nich przyjmujemy Ciało i Krew Twoje-
go Syna. Niech one uświęcą ten kielich. Prosimy Cię, 
Panie, abyśmy składając Najświętszą Ofiarę, na ziemi
czerpali moc z Twoich sakramentów i zostali przepo-
jeni Twoim Duchem, aż w królestwie niebieskim ra-
zem ze świętymi będziemy mogli zasiąść do wieczy-
stej uczty z Tobą. Tobie chwała i cześć na wieki.”

Kielich w czasie przygotowania darów zostaje 
napełniony winem i odrobiną wody i w modlitwie 
błagalnej ofiarowany Bogu, aby ten dar winnego
krzewu i pracy rąk człowieka stał się dla nas napo-
jem duchowym. W czasie Modlitwy Eucharystycznej 
kapłan wypowiada słowa konsekracji wina i unosi 

kielich nad ołtarzem, aby wierni adorowali w chwili 
ciszy postać Najświętszej Krwi Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. To jest ten szczególny moment naszej 
adoracji, gdzie ważna staje się modlitwa serca, a 
nie warg oraz wzrok skupiony na kielichu, który 
nas przybliża do samego Boga. Na zakończenie zaś 
Modlitwy Eucharystycznej celebrans wypowiada sło-
wa modlitwy pochwalnej, że wszystko dokonuje się 
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, i pod-
nosi wysoko patenę z Ciałem Pańskim i kielich z Krwią 
Pańską. W jedności z tą modlitwą i w duchu uwielbie-
nia odpowiemy AMEN, jako znak naszego wyznania 
wiary w obecnego pośród nas Boga, ukrytego pod 
postaciami eucharystycznymi. Po raz ostatni zosta-
nie nam ukazany kielich z Krwią Pańską w obrzędach 
komunii, kiedy usłyszymy słowa modlitwy: Oto Bara-
nek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, 
którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Kielich jest więc znakiem szczególnym dla całego 
zgromadzenia i dlatego domaga się z jednej strony 
wielkiej godności, uszanowania, a z drugiej strony 
naszego duchowego zjednoczenia z Bogiem w zbli-
żaniu się do tajemnicy Eucharystii.

Kiedy w czasie Mszy świętej patrzymy na ołtarz i 
na kielich, w którym znajduje się postać Krwi Pań-
skiej, przypominajmy sobie słowa Psalmu i niech one 
staną się naszą modlitwą:
 „Podniosę kielich zbawienia i złożę ofiarę pochwalną.
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana”. (Ps 116 B)

za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały 
Rocznicę I Komunii świętej.

2. Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie 
       i Zakonne. Zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy o święte powołania. 
        Wspólnie będziemy to czynić szczególnie podczas Nabożeństw majowych. 

3. Nabożeństwa majowe w naszym kościele odbywają się w dni powszednie o godz. 1900, 
        a w niedziele o 1700.

4. Jutro po Nabożeństwie majowym – o godz. 1930, zostanie odprawiona Msza święta z okazji 35-lecia 
kapłaństwa ks. Ryszarda Rydza – wieloletniego duszpasterza naszej parafii. Jubilat osobiście odprawi 
Mszę świętą w naszym kościele i spotka się z parafianami. 

5. W przyszłą niedzielę, 22 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930, dzieci z klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 będą obchodziły Rocznicę I Komunii świętej. Wszystkich niezainteresowanych tą 
uroczystością prosimy o przyjście do kościoła na Msze święte w innych godzinach. Próby dla dzieci 
będą w najbliższą środę, czwartek i piątek o godz. 1930. 

      Spowiedź dla dzieci rocznicowych w sobotę, 21 maja, o godz. 900. 

6. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ”Magnificat”, zaprasza na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy 
w Duchu Świętym w Częstochowie, które odbędzie się w sobotę, 21 maja. Wyjazd o godz. 430 spod 
kościoła. Koszt 45zł. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy świętej.  

7. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na dni skupienia, które odbędą 
się w Świętej Katarzynie koło Kielc w dniach 20-21 maja. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 1500. Koszt 
60 zł. Temat spotkania: „Serce Jezusa, źródłem życia i świętości”. Spotkanie poprowadzi ks. Marek 
Tomulczuk. Osoby, które chcą wziąć udział i uzyskać bliższe informacje prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem  48 363 38 09.  

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca 
do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, 
za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie 
brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci 
i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłań-
stwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się 
każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twe-
go Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych 
czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę prze-
dziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, 
który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki 
wieków. Amen.

bł. Jan Paweł II 


