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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

E WA N G E L I A : 
J 20,  19 -31

Pokój jaki daje Jezus, nie jest „świętym spokojem”. Jest walką w trudno-
ściach, cierpieniach. Pokój Boży jest ściśle związany z wiarą w Boga. 
„Niektórzy jednak wątpili.” (Mt 28, 17). To Apostołowie, którzy napotykali 
rozmaite trudności, które nie pozwalają im do końca uwierzyć. Siedzieli 
w pomieszczeniu, „gdzie drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami.” 
„Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam”.” Wśród nich 
nie było Tomasza. Uczniowie informują go, że widzieli Pana. Nie wierzy. 
Musi zobaczyć i dotknąć. Kiedy dochodzi do spotkania Jezusa z Tomaszem, 
ten wyznaje swą wiarę okrzykiem: „Pan mój i Bóg mój.” Do osiągnięcia 
utożsamienia się z wyznaniem Tomasza prowadzą różne drogi. Między 
innymi „błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” .

7 kwietnia 2013r.  - NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Imieniny: Grzegorza, Róży
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 12-16
PSALM 118, 1 i 4.13-14.22 i 24 
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
EWANGELIA: J 20, 19-31

8 kwietnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Imieniny: Amadeusza, Cezarego, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Iz 7, 10-14
PSALM 40, 7-11
Hbr 10, 4-10
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

9 kwietnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Dymitra, Mai, Marcelego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 4, 32-37
PSALM 93, 1.2 i 5
EWANGELIA: J 3, 7-15 

10 kwietnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Antoniego,  Daniela
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 17-26
EWANGELIA: J 3, 16-21

11 kwietnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Filipa, Leona, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27-33
PSALM 34, 2 i 9.17-20
EWANGELIA: J 3, 31-36

12 kwietnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Damiana, Zenona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 34-42
PSALM 27, 1.4.13-14
EWANGELIA: J 6, 1-15

13 kwietnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Małgorzaty, Przemysława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 1-7
PSALM 33, 1-2.4-5.18-19
EWANGELIA: J 6, 16-21
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Adam Żak

NIEDZIELA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Pokój wam.” 
„Błogosławieni, 

którzy nie widzieli, a uwierzyli.”

„Chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne 
przymierze, nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać 

żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” 

„Jezus przyszedł, aby służyć, a nie po to, aby Mu służono. 
Kto więc może odrzucać życie w duchu służby?” 

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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Są już relikwiarze do naszej świątyni! Tuż przed 
Świętami zostały ukończone i niebawem zawisną na 
stałe pod obrazami: św. Wincentego Pallottiego 
i bł. Jana Pawła II. 

Relikwie nie tylko przywołują pamięć o św. Wincentym 
i bł. Janie Pawle II i są namacalnym znakiem ich 
obecności pośród nas, ale przede wszystkim powinny 
inspirować nas do tego, byśmy - jak Święty i Błogo-
sławiony - troszczyli się o swoją codzienną świętość. 
Bł. Jana Pawła II prawie wszyscy pamiętamy i wiemy, 
jak bardzo często prosił nas o godne postawy w życiu. 
Adorując relikwie - cząstkę kości św. Wincentego 
Pallottiego i włos bł. Jana Pawła II - poszukujmy żywej 
świętości - obecności Miłosiernego Boga w nas, 
bo jedynie ona może nam dać życie wieczne.

Na relikwiarzach wygrawero-
wano następujące słowa: 
„Relikwiarz wykonany ze srebra 
zebranego przez wiernych z 
Parafii św. Józefa w Radomiu, 
zaprojektowany i wykonany przez 
Tomasza Gila i Pawła Podbiel-
skiego - Kowalskiego. A.D. 2013”. 

Relikwiarze są trzy - jeden 
specjalnie przygotowany do 
wystawiania i ukazywania 
relikwii.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 
„Bóg zapłać” za złożone srebro i za każdą ofiarę. 
W przyszłą niedzielę relikwiarze będzie można 
obejrzeć, a taca będzie przeznaczona na opłacenie 
wykonania relikwiarzy.

KATECHEZA XL 
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA – ELEMENTY STRUKTURALNE

W każdej z 10 zaprezentowanych Modlitw 
Eucharystycznych możemy znaleźć powtarzającą się 
strukturę, układ odpowiednich części, składających 
się na całość Anafory.

 
Śpiew „Sanctus” czyli „Święty, Święty, Święty” jest 

wspólnym wychwalaniem Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego, oddaniem Mu należnej czci i chwały. 
W tym momencie Liturgii wyraża się łączność 
Kościoła w chwale, czyli Aniołów i Świętych z Kościołem 
pielgrzymującym, czyli z nami, którzy uczestniczymy 
we Mszy świętej. Nasze głosy łączą się we wspólnym 
hymnie pochwalnym ku chwale Wszechmogącego 
Boga. Druga część hymnu rozpoczynająca się od 
słów „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”, 
nawiązuje do wjazdu Jezusa do Jerozolimy i jest 
uznaniem Jego Mesjańskiego posłannictwa, które 
wypełni się na krzyżu i w dniu Zmartwychwstania. 
Te wydarzenia będą uobecniane właśnie w czasie 
Modlitwy Eucharystycznej.

Epikleza – to słowo z języka greckiego znaczy 
„wzywać”. Epikleza jest prośbą (wezwaniem) skiero-
waną do Boga Ojca, aby posłał Ducha Świętego, 
który dokona przemiany chleba i wina w Ciało i 
Krew Chrystusa. Temu wezwaniu towarzyszy gest 
kapłana, który wyciąga dłonie nad darami ofiarnymi 
wypowiadając tą modlitwę.

Zanim padną najważniejsze słowa w Modlitwie 
Eucharystycznej, czyli słowa konsekracji chleba i 
wina, następuje tzw. „opowiadanie o ustanowieniu” 
- anamneza. Jest to wspomnienie wydarzeń, które 
miały miejsce w Wieczerniku, podczas pierwszej 
Mszy świętej. Kapłan przypomina gesty i słowa 
Jezusa, a następnie je naśladuje, abyśmy my - uczniowie 
Chrystusa - dziś mogli uczestniczyć w tej samej 
Ofierze, czerpać z niej moc i korzystać z jej owoców.

 
O ile wymienione powyżej części Modlitwy 

Eucharystycznej mają różne brzmienie i wyrażone są 
różnymi słowami w każdej z 10 Anafor, o tyle słowa 
konsekracji są niezmienne i brzmią tak samo w 
każdym z 10 Kanonów mszalnych. Trzymając w 
swych dłoniach hostię, kapłan wypowiada słowa: 
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało 
Moje, które za was będzie wydane”, a następnie nad 
kielichem z winem: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 
to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecz-
nego przymierza, która za was i za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na 
moją pamiątkę”. Ten moment nazywamy konsekracją. 
Chleb i wino są od tej chwili prawdziwym Ciałem i 
Krwią Chrystusa, który pozostał w Najświętszym 
Sakramencie, aby być pokarmem dla każdego z nas.

NASZE RELIKWIARZE

Ksiądz Proboszcz

za: www.diecezja.radom.pl
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„WIERZĘ W… 
PANA NASZEGO”

„Imię „Pan” oznacza Boskie panowanie. Wyznawać 
lub wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w 
Jego Boskość. „Nikt... nie może powiedzieć bez 
pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus.” 
(1 Kor 12, 3).” KKK 455.

Pierwsi chrześcijanie uważali i wyznawali, że 
jedynym Panem jest Jezus Chrystus. Czynili to, aby 
podkreślić, że panem nie jest cesarz rzymski. W 
Starym Testamencie tytuł ten przysługiwał jedynie 
Bogu. W ewangelicznych przypowieściach wiele 
razy Jezus mówił o panach i sługach. Te słowa wpłynęły 
na identyfikowanie się uczniów ze sługami. Oczywi-
stym było, że ich panem jest Jezus. Doświadczenie 
wielkanocne umocniło uczniów w przekonaniu, że 
Jezus został wywyższony przez Boga i „siedzi po 
prawicy Ojca.” Jest równy Bogu i jest Panem. Dla 
Niego uczniowie gotowi byli na wszelką ofiarę. 

Dla nich nie istniała żadna inna moc ani na niebie, 
ani na ziemi. Zatem wyznawali, że On jest Panem. 
Św. Tomasz wyznaje: „Pan mój i Bóg mój.” Pierwsza 
wspólnota chrześcijańska nazywała się Wspólnotą Pana. 
Później zaczęto nazywać ją Kościołem. Tę Wspólnotę 
utworzył Jezus Chrystus jako jej Pan. Centralną 
postacią życia Kościoła jest Jezus Zmartwychwstały, 
jest jedynym Panem. Wyklucza wszystkich innych 
„nosicieli zbawienia.” Nie można wymagać od chrze-
ścijanina ślepego posłuszeństwa dla szefa partii, 
bossa finansowego, czy ulegania ideologicznym
przymusom. Dlatego polityczne systemy i ideologie 
widzą w Jezusie swego wroga. My jednak jesteśmy 
przekonani, że wyznając wiarę „w Syna Jego jedynego, 
Pana naszego”, wybraliśmy Pana, którego warto 
kochać, naśladować i można Mu zaufać.

opr.
Adam Żak

PRZEDWIOSENNE ZABAWY 
SŁONECZNYCH „ZAJĄCZKÓW”

Raz, w pogodny dzień marca,
Kiedy śnieg zaczynał topnieć,

(No bo przedwiosenne powietrze 
rozgrzało się już do + 5 stopni),

Słońce uśmiechnięte, złote
rozjaśniwszy swe oblicze, rzekło:

„Dzisiaj wielką mam ochotę
pobawić się „Zajączkami”,

które samo wytworzyłem...”
I po chwili, moi, świat pojaśniał

i zabłysnął tysiącami „światełeczek”
sympatycznych, ciepłych, miłych,

które się usadowiły na konarach, na gałązkach
i na białych płatkach śniegu

no, oczywiście, na ziemi.
Te światełka to „zajączki”

(Tak je słońce wszak nazwało)
Och, stało się ciepło, miło
świat rozzłocił się wesoło,

Wszystkim żyć się znowu chciało...
Ale to nie koniec na tym;

Bo od strony zagajnika sosnowego
wychyliły rude mordki całe gromady zajączków

żywych, ciepłych, wesolutkich
(Tych prawdziwych)

Z oczkami jak koraliki
brązowymi radosnymi!

Szybko na leśnej polanie
utworzyły zgrabne koło

tańcząc radośnie, pociesznie;
A te słoneczne zajączki -

- dzieci słońca złocistego -
obskoczyły siwe łapki, grzbiety, uszka,

sierść zajączków
i też w taniec przedwiosenny
wszystkie razem się puściły.

Tak przedwiośnie dało znać, że się zbliża
szybkim krokiem!

Bóg Przedobry sprawił to,
że tu, w Polsce, 

namacalnie zmieniają się pory roku
I jest zawsze pięknie tak...

Dziękujemy Panie Boże
za Twą Miłość Niepojętą

Przecież każdy nowy dzień
to - prawdziwe święto!

Katarzyna Wilczyńska
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj można dostąpić odpustu zupełnego na zwykłych 

warunkach: spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieskich. Każdy, kto 
w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem 
całkowicie 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 w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, 
np. „Jezu, ufam Tobie”, może uzyskać ten odpust.

2. Dzisiaj o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna.

3. Jutro, 8 kwietnia, przypada – przesunięta z racji Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy – Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Dzień Świętości Życia. 
Msze święte będą odprawiane według porządku powszedniego. Zapraszamy szczególnie na uroczystą 
Mszę świętą o godz. 1800.

4. Jutro o godz. 1730 wypominki roczne, a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych poleconych w wypominkach. 

5. W piątek, 12 kwietnia, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ wyrusza na pielgrzymkę do Sokółki, Świętej 
Wody i Białegostoku. Wyjazd sprzed kaplicy Świętej Rodziny o godz. 1430. Powrót w sobotę ok. godz. 2000.

6. W sobotę, 13 kwietnia, zostanie odprawione Nabożeństwo fatimskie dla osób starszych, chorych 
i cierpiących. Od godziny 830 różaniec i okazja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta, a po 
niej błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem.

7. Zostały już wykonane zapowiadane relikwiarze, które niebawem zawisną na stałe w naszej świątyni 
pod obrazami: św. Wincentego Pallottiego i bł. Jana Pawła II. Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za składane srebro i za każdą ofiarę. W przyszłą niedzielę relikwiarze będzie 
można obejrzeć, a taca będzie przeznaczona na opłacenie wykonania tychże relikwiarzy.

T W Ó J  1 %  P O M O Ż E  N A  1 0 0 %
Zachęcamy wszystkich, by przekazać 1% podatku na dzieła – Świetlicę Caritas Pallotyńską lub Hospicjum 
Królowej Apostołów – działające przy naszej parafii. Wszyscy płacimy podatki i tak często narzekamy, że 
nasze ciężko zapracowane pieniądze są źle wykorzystywane. 1% podatku (choćby to był tylko 1 złoty) jest 
w naszych rękach! I gdyby np. Czytelnicy naszej Gazetki (a jest ich co najmniej 1000) przekazali ten 1% na 
dobry cel – uzbiera się suma, która bardzo konkretnie pomoże ludziom, którzy są w potrzebie: dzieciom 

z naszej Świetlicy, ubogim lub nieuleczalnie chorym. 

Gorąco zachęcamy, by zwrócić na to uwagę i zainteresować się tą sprawą. Jest na to czas do końca kwietnia. 

Każdemu, kto zechce przekazać 1% na Świetlicę Caritas Pallotyńską – zapewniamy bezpłatną pomoc 
w wypełnieniu całego PIT’u. Informacja pod numerem telefonu: 668 275 605. 

Prosimy tylko, by podjąć trud i zainteresować się 1% swojego podatku. Z całego serca dziękujemy!

ks. Artur
NOWY NUMER KRS CARITAS PALLOT YŃSKIE J : 

0000309499
Koniecznie wpisz cel szczegółowy: CARITAS PALLOTYŃSKA

NUMER KRS HOSPICJUM KRÓLOWE J APOSTOŁÓW: 
0000185346


