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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Jezus trzy razy pyta Piotra czy Go miłuje. To potrójne pytanie przywołuje 
potrójne wyparcie się. Piotr upewnia się, że za poprzednią postawę otrzymu-
je przebaczenie. Wzrasta Jego miłość! W nagrodę słyszy: „Paś owce moje”. 
W ten sposób Piotr otrzymuje potwierdzenie swojego prymatu. I nam to 
samo pytanie stawia Jezus. „Czy Mnie kochasz?” Jaka jest moja odpowiedź? 
Co odpowiem Jezusowi w chwili śmierci? Ta odpowiedź wymaga wcze-
śniejszych odpowiedzi życiem. Kogo i co  kocham najbardziej - samego 
siebie, pieniądze, własne ambicje, karierę, itd.? Jezus powtórzy pytanie: 
„Czy Mnie kochasz w ludziach?” Panie, Ty wiesz, że... Czy usłyszymy 
odpowiedź: „Wejdź do Królestwa mojego”?

14 kwietnia 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Bernarda, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 5, 27b-32. 40b-41
PSALM 30, 2 i 4-6ab.11-13b
Ap 5, 11-14
EWANGELIA: J 21, 1-19

15 kwietnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anastazji, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8-15
PSALM 119, 23-24.26-27.29-30
EWANGELIA: J 6, 22-29

16 kwietnia 2013r. – WTOREK
Imieniny: Bernadety, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51-59; 8, 1
PSALM 31, 3cd-8a.17 i 21ab
EWANGELIA: J 6, 30-35 

17 kwietnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Roberta, Stafana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 1b-8
PSALM 66), 1-7a
EWANGELIA: J 6, 35-40

18 kwietnia 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Bogumiła, Bogusława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9.16-17.19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51

19 kwietnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Ady, Leona, Włodzimierza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1. 2
EWANGELIA: J 6, 52-59

20 kwietnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Agnieszki, Szymona
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 31-42
PSALM 116B, 12-17
EWANGELIA: J 6, 55. 60-69
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Adam Żak

III NIEDZIELA 
WIELK ANOCNA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA

„Tak, Panie, 
Ty wiesz, 

że Cię kocham”.

„W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre 
z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak 

do depozytu wiary. Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy „uzupełnianie” 
ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym 

przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej.” 

„Posłuszeństwo nigdy nikogo nie będzie kosztowało 
tyle, ile kosztowało Jezusa Chrystusa, a On był posłuszny. 

Posłuszeństwo zawsze ma sens, jeśli wypływa 
z pragnienia naśladowania Jezusa Chrystusa.”

MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /1/

W najbliższych numerach naszej Gazetki będziemy 
prezentować fragmenty dokumentu polskich biskupów 
dotyczącego zagadnień bioetycznych – aborcji, eutanazji, 
in vitro, antykoncepcji… Dokument zaprezentowano 
9 kwietnia. Oto pierwsze fragmenty:

„Pierwszym zadaniem chrześcijanina jest ukształ-
towanie swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem 
Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy 
na temat początków człowieka. Nie wolno opierać się 
na uproszczonych informacjach medialnych.”

„Uczciwość i roztropność – niezbędne do rozstrzy-
gania najbardziej fundamentalnych pytań – buduje 
się na wrażliwości moralnej i wiedzy. Wrażliwość tę 
uzyskuje się przez pogłębienie życia religijnego w 
komunii z Bogiem. Z kolei wiedza nie ma wyłącznie 
charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera 
się na osiągnięciach naukowych.”

„Skoro tylko komórka jajowa ulega zapłodnieniu, 
rozpoczyna się życie, które nie należy już ani do ojca, 
ani do matki, ale do nowej, żyjącej istoty ludzkiej, która 
rozwija się dla siebie samej. I nigdy nie stanie się ludzką, 
jeśli już wtedy nią nie była.”

„Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza 
to wszystko, co zawsze było oczywiste. (…) Wykazała 
mianowicie, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili 
stałą strukturę, czyli informację genetyczną (…). 

Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny 
bieg każdego życia człowieka, którego jednak wszystkie 
wielkie zdolności wymagają czasu na właściwe 
uporządkowanie i przygotowanie do działania.”

„W sprzeczności z powyższymi stwierdzeniami 
stoją opinie o skrajnie subiektywnym charakterze, w 
których sugeruje się, że życie człowieka zaczyna się 
dopiero od któregoś momentu jego rozwoju. Tymcza-
sem już nauki biologiczne pozwalają stwierdzić, że w 
rozwoju człowieka nie mają miejsca żadne skokowe i 
jakościowe zmiany. Cały rozwój dokonuje się w sposób 
ciągły. Nie da się stwierdzić też żadnego okresu 
ważniejszego od innych. Każdy moment w tym 
rozwoju zakłada poprzedni, aktualny zaś stanowi 
nieodzowny warunek następnego. Natomiast jedynym 
w swoim rodzaju zdarzeniem jest właśnie poczęcie 
człowieka. Wszystkie kolejne momenty jego życia są 
konsekwencją tego pierwszego, najważniejszego.”

„W końcu wszelkie wątpliwości co do istnienia 
człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia 
i stanowczo sprzeciwiać się działaniom zagrażającym 
człowiekowi. Jan Paweł II formułuje tę normę jedno-
znacznie: „Nawet samo prawdopodobieństwo istnienia 
osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej 
kategorycznego zakazu wszelkich interwencji 
zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego.””

opr

RADOŚĆ ZE ZMARTWYCHWSTANIA 
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Jest cicho, radośnie, szczęśliwie i pięknie;
Lazurowe niebo wznosi się wysoko
Promieniste słońce rozświetla ten błękit...
A w nas, zwykłych ludziach serce dziwnie bije
I w każdym człowieku, zwierzątku, żyjątku
Czy w dużym, czy w małym,
Serce jakoś mięknie.
Radość to sprawiła, radość niepojęta!
Wszak CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.
Jakież to jest piękne 
i niewysłowienie przecudowne Święto!
Chrystus Ukochany, Pan wszego stworzenia
Po okrutnej Męce zakończył swe życie...
Zdawać by się mogło, że skończone wszystko.
Lecz tylko pozornie...
Bo oto, bo oto radość znów wybuchła 
z całą swą siłą!
Po trzech dniach tak smutnych, że serce pękało
CHRYSTUS PAN ZMARTWYCHWSTAŁ
CHRYSTUS nadal żyje!

Radość wszechobecna panuje na świecie.
Wszak wy, wszyscy ludzie (czy mali, czy duzi),
wszyscy o tym wiecie!
I każdy z nas śpiewa pięknie: ALLELUJA!
kochamy Cię, Jezu, wiecznie żywy Chryste
Nasz Panie stworzenia
Uczcijmy Cię, Jezu, pieśnią Uwielbienia!
I cała przyroda wdzięcznie nam wtóruje:
Baldachim zieleni świeżej, koronkowej
wielkie stada ptaków na lazurze nieba
strumienie srebrzyste o przejrzystej wodzie,
żółciutkie pisklątka szczebiocząc radośnie,
które się wykluły z pisanek przepięknych
śnieżyste baranki na zielonej hali...
Wszystko, cały wszechświat!
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZU, UKOCHANY JEZU 
Dzisiaj Ciebie wielbi, dzisiaj Ciebie chwali! 
Bądź Uwielbiony po tysiąckroć, o Panie nasz!
Kochamy Cię!

Katarzyna Wilczyńska
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„DLA BOGA JESTEŚMY NAJWAŻNIEJSI Z TEGO, CO MA”
Papież Franciszek w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

odbył ingres do bazyliki św. Jana na Lateranie, która 
jest jego katedrą jako biskupa Rzymu. 

Przed ingresem miała miejsce ceremonia nadania 
imienia Jana Pawła II części placu św. Jana na Lateranie 
w Rzymie. Na gmachu wikariatu burmistrz Wiecznego 
Miasta Gianni Alemanno odsłonił pamiątkową 
tablicę z napisem: „Plac bł. Jana Pawła II - papieża 
od 1978 do 2005 roku.”

Papież przejeżdżając plac przed katedrą był 
entuzjastycznie witany przez tysiące wiernych. Co 
chwilę zatrzymywał się, brał w ramiona dzieci i je 
całował. Po wejściu do świątyni Ojca Świętego 
powitał wikariusz dla diecezji rzymskiej kard. Agostino 
Vallini. Przy gromkich brawach Franciszek długo witał 
się i błogosławił wzruszonych chorych i niepełno-
sprawnych na wózkach.

Następnie kard. Vallini zaprosił papieża, aby zajął 
biskupi tron. Kiedy Franciszek to uczynił, wszyscy 
zgromadzeni bili brawo. Potem przedstawiciele różnych 
stanów, wśród których była rodzina z czwórką dzieci, 
podchodzili do Ojca Świętego i składali przyrzeczenia 
posłuszeństwa.

Papież w homilii - nawiązując do uczniów z 
Emaus, których Jezus nie opuszcza w drodze i cierpliwie 
wyjaśnia Pisma, które się do Niego odnosiły - podkreślił, 
że „to właśnie jest styl Boga”. „Bóg nie jest niecier-
pliwy, tak jak my, którzy często chcemy wszystko i 
to natychmiast, także w relacjach do osób. Bóg jest 
wobec nas cierpliwy, bo nas kocha, a kto kocha ten 
rozumie, ma nadzieję, obdarza zaufaniem, nie 

porzuca, nie burzy mostów, umie przebaczać” - mówił 
papież Franciszek i zapewnił: „Bóg na nas zawsze 
czeka, także kiedy się oddaliliśmy! On nigdy nie jest 
daleko, a jeśli do Niego wrócimy, gotów jest nas 
przyjąć”.

Papież Franciszek podzielił się też osobistym 
doświadczeniem duszpasterskim. Gdy ktoś mówił 
do niego: „Ojcze, mam wiele grzechów” zawsze w 
takiej sytuacji zachęcał: „Nie bój się, idź do Niego, 
On na ciebie czeka. On wszystkiego dokona”. „Po-
zwólmy się porwać propozycją Boga, która jest 
pieszczotą miłości. Dla Boga nie jesteśmy liczbami, 
jesteśmy ważni, jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, 
co ma. Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, jeste-
śmy tym, co leży mu najbardziej na sercu” - mówił 
Franciszek.

Przed powrotem do Watykanu Franciszek 
przemówił jeszcze do rzymian z loggi bazyliki: 
„Bracia i siostry. Dobry wieczór. Bardzo wam dzięku-
je za obecność na dzisiejszej Mszy świętej. Bardzo 
was proszę módlcie się za mnie, bardzo tego po-
trzebuję. Podążajmy wszyscy razem - lud ze swoim 
biskupem - zawsze z radością ze zmartwychwstania 
Chrystusa. Niech On zawsze będzie z nami. Niech 
Bóg Wam błogosławi!”.

W ingresie obok wikariusza dla diecezji rzym-
skiej, kard. Agostino Valliniego, wzięli udział: bur-
mistrz Rzymu, Giovanni Alemanno, władze miasta i 
regionu, kardynałowie, biskupi pomocniczy, księża, 
diakoni, zakonnicy i zakonnice oraz tysiące wiernych.

opr
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P R O S I M Y,  P R Z E K A Ż  1 %  P O D AT K U
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
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OGŁOSZENIA  
DUSZPASTERSKIE

1. Zostały już wykonane zapowiadane relikwiarze, które niebawem zawisną na stałe 
w naszej świątyni pod obrazami św. Wincentego Pallottiego i bł. Jana Pawła II. Dzisiaj 
możemy je zobaczyć. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne„Bóg zapłać”
za składane srebro i za każdą ofiarę. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na opłacenie
wykonania tychże relikwiarzy.

2. Jutro, 15 kwietnia, po Mszy świętej wieczornej, o godz. 1830, w kaplicy Świętej Rodziny 
odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci ze Szkoły nr 9 dotyczące Rocznicy I Komunii świętej. 

3. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania. Tego dnia będziemy przeżywali w naszej parafii niedzielę seminaryjną. Po
Mszach świętych będzie można złożyć ofiary do puszek na potrzeby WSD w Ołtarzewie.

4. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji księży: 
Marka Kujawskiego SAC i Marka Tomulczuka SAC z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy 
pamięci modlitewnej.

Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone 
z posłaniem Syna i skierowane do Niego. Duch 
Święty, który jest „Panem i Ożywicielem”, zostaje 
posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w 
sposób Boski uczynić je płodnym; sprawia On, że 
Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w człowie-
czeństwie, które wziął od Niej”.  KKK 485

Kościół nieustannie musi pytać: kim jest Jezus? 
Wkraczamy tu w dziedzinę, która jest za-
mknięta dla naszych zmysłów. Ani rozum, ani 
zmysły nie mogą poznać, co się w tej sferze
dokonuje. Dzięki Jezusowi Boska sfera życia nie 
pozostaje zamknięta dla świata. Wszelkie działania 
Boga dla zbawienia świata mają miejsce w świecie. 
Poprzedzają stworzenie i są przez człowieka
niepostrzegalne, nie naruszają praw stworzenia i jego 
procesów. Działanie Boga nigdy nie rzuca się 
w oczy i nie wywiera żadnego przymusu. Nie-
zmiernie dyskretne jest działanie Ducha Bożego. 
Bóg sam wkracza w nasze życie bez wywoływania 
jakichkolwiek sensacji, ale z taką mocą, że Jezus 
– Człowiek jest jedynym człowiekiem, w którym

 „zamieszkała cała pełnia” (Kol 1, 19), a „Słowo stało 
się ciałem” (J 1, 14). W tajemnicy wcielenia Bóg 
dał siebie ludziom bez żadnych zastrzeżeń. Bóg 
nie musi zmieniać biologicznych i fizjologicznych 
praw, aby zbawić ludzi. Całe stworzenie jest 
zwrócone i otwarte na Boga, dlatego Jezus narodził 
się tak samo, jak każdy inny człowiek. Stając się 
człowiekiem, Bóg wkroczył w łańcuch ludzkich 
istnień.

Jaką rolę odgrywa w tym zbawczym dziele Maryja? 
Ewangelie przekazują, że narodziny Jezusa 
wykraczają poza możliwość ludzkiego poznania. 
W tym tkwi najgłębszy sens wiary, że Jezus 
„narodził się z Dziewicy”. Maryja stała się prawzorem 
Kościoła, który przyjmuje Jezusa. Ona uwierzyła i 
dla tego w swoim duchu poczęła Jezusa wcześniej 
niż w swoim łonie. Jest to szczególne miejsce 
zajmowane przez Maryję przy wypełnianiu 
przez Chrystusa Jego ziemskiego posłannictwa.

WIERZĘ… 
W JEZUSA, KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO, 

NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY

opr.
Adam Żak


