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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Owce i Pasterz. Wierzący i Chrystus. Pasterz zna swoje owce, a one słuchają 
Go i idą za Nim. Słuchanie jest ściśle związane z wypełnieniem tego, co 
mówi Pasterz. Zakłada wzajemną więź przynależności zawartej oczywiście 
w wolności. Zadaniem Pasterza jest obrona owiec przed grożącymi im 
niebezpieczeństwem, pod warunkiem, że one słuchają poleceń Pasterza 
i przestrzegają Jego pouczeń. Jaka jest moja relacja jako owcy między
Pasterzem Jezusem? Czy słyszę, co do mnie mówi? On idzie pierwszy. Czy 
idę tą samą drogą? „Ja jestem drogą i życiem” - mówi Jezus. Prowadzi swe 
owce „na zielone pastwiska…”. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, orzeźwia moją duszę”, abym mógł „zamieszkać w domu Pańskim 
po najdłuższe czasy,” (Ps 23) Pogłębię treść dzisiejszej Ewangelii czytając 
Psalm 23.

21 kwietnia 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Feliksa, Jarosława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 14. 43-52
PSALM 100, 1-5ab
Ap 7, 9. 14b-17
EWANGELIA: J 10, 27-30

22 kwietnia 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leona, Łukasza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 11, 1-18
PSALM 42, 2-3
EWANGELIA: J 10, 1-10

23 kwietnia 2013r. – WTOREK
Św.Wojciecha, biskupa i męczennika
Imieniny: Heleny, Jerzego, Wojciecha
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3-8
PSALM 126, 1-6
Flp 1, 20c-30
EWANGELIA: J 12, 24-26

24 kwietnia 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Feliksa, Jerzego, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 12, 24 – 13, 5a
PSALM 67, 2-6 i 8
EWANGELIA: J 12, 44-50

25 kwietnia 2013r. – CZWARTEK
Św. Marka, Ewangelisty
Imieniny: Wiki, Marka
LITURGIA SŁOWA:
1 P 5, 5b-14
PSALM 89, 2-3.6-7.16-17
EWANGELIA: Mk 16, 15-20

26 kwietnia 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Klaudii, Marzeny, 
Ryszarda
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 26-33
PSALM 2, 6-11
EWANGELIA: J 14, 1-6

27 kwietnia 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Felicji, Martyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 13, 44-52
PSALM 98, 1-4
EWANGELIA: J 14, 7-14
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Adam Żak

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Niedziela Dobrego Pasterza

„Moje owce 
słuchają mego głosu.”

E WA N G E L I A : 
J 10,  27-30

Ż Y C Z E N I A

życzymy z okazji imienin, by byli pełni miłości.
Niech prowadzą nas wszystkich

do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym.
Życzymy prawdziwego pokoju i Bożej satysfakcji.

życzymy z okazji imienin, by byli pełni miłości.

do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym.
Życzymy prawdziwego pokoju i Bożej satysfakcji.

Księdzu Markowi Kujawskiemu SAC
i księdzu Markowi Tomulczukowi SAC
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WIERZĘ… 
W JEZUSA, KTÓRY ZOSTAŁ UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, 

UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION
Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania 

Chrystusa znajduje się w centrum Dobrej Nowiny, 
którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić 
światu. Zbawczy zamysł Boga wypełnił się „raz jeden” 
(Hbr  9, 26) przez odkupieńczą śmierć Jego Syna
Jezusa Chrystusa”. KKK 571

Jezusa umęczono i skazano na śmierć w czasie, 
kiedy Piłat był namiestnikiem rzymskim w Jerozoli-
mie. Fakt, że Jezus w określonym czasie żył i cierpiał, 
potwierdza, że jest On – podobnie jak Piłat – postacią 
historyczną. 

Niektórzy twierdzą, że Jezus nie umarł na krzyżu. 
To myślenie ma na celu zaprzeczenie faktu śmierci 
Jezusa i Jego zmartwychwstania. Jezus zanim umarł, 
doznał wielu cierpień i bólu. Dlaczego? Przekonywał 

On o swoim posłannictwie, głoszenia którego zaka-
zywano Mu. Miał milczeć. On jednak nie przestawał 
mówić. Za tę nieustępliwość poniósł śmierć. 

Dobrowolnie przyjętą śmiercią potwierdził praw-
dziwość swego posłannictwa, w którym zapewniał, że 
Bóg troszczy się o najuboższych i grzeszników. Jezus 
był świadom posłannictwa powierzonego Mu przez 
Boga. Ten aspekt cierpienia i umierania Jezusa winno 
się poznawać i zastanawiać nad jego znaczeniem. 
Ten twardy swój los wziął na siebie z prawdziwej 
miłości. Przyjęta przez Niego śmierć jest gwarancją, 
że nasza śmierć stanie się wyzwoleniem, jeżeli będziemy 
się starali wytrwać w podobnej miłości, a także w swym 
cierpieniu i umieraniu.

PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, 
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /2/

opr. Adam Żak

„Dla człowieka wierzącego podstawowe wskazanie 
płynie z bezwzględnego nakazu Bożego wyrażonego 
w piątym przykazania Dekalogu: „nie będziesz 
zabijał” (Wj 20, 13), które swoje uzasadnienie znajduje w 
prawdzie, że życie ludzkie od początku zakłada 
działanie Boga Stworzyciela i przynależy wyłącznie 
do Boga.” 

„Kto niszczy życie ludzkie, występuje wprost 
przeciwko Bogu i Jego prawom. Stąd właśnie bierze 
się Boże ostrzeżenie skierowane na samym początku 
Biblii do osób niszczących życie ludzkie: „Upomnę się 
też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie 
brata.” (Rdz 9, 5)”

„Jan Paweł II mocą władzy apostolskiej podkreślał, 
że „bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamie-
rzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym 
nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabój-
stwem niewinnej istoty ludzkiej.”

„Jan Paweł II dodał: „Ocena moralna przerywania 
ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokony-
wanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają 
do celów z natury swojej godziwych, prowadzą 
nieuchronnie do zabicia embrionów.”

„Życie ludzkie jest wartością podstawową i niezby-
walnym dobrem. Domaga się bezwzględnej ochrony, 
a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka. 
Podważanie tego nakazu prowadzi do stopniowego 
osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, nieule-
czalnie chorych lub ludzi starszych.”

„Życie jest albo go nie ma – jego wartości nie trzeba 
uzasadniać, ale należy ją tłumaczyć i rozbudzać na nią 
wrażliwość swoją i innych.”

„Nie wolno pomijać faktu, iż Bóg jest dawcą życia, 
z czego wynika świętość życia i godność każdego 
człowieka. Kościół czuje się w obowiązku go bronić 
od początku aż do naturalnej śmierci.”

„Dokonuje się obecnie radykalna zmiana postrze-
gania rodzicielstwa i brakuje wrażliwości na wyjątkowość 
oraz wartość każdego ludzkiego życia.”

„Nadmierne podkreślanie uprawnień jednostki 
prowadzi do tego, że silniejsi panują nad słabszymi, 
dorośli nad nienarodzonymi, zdrowi nad chorymi.”

opr

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Aby Kościół zawsze przechowywał Ewangelię żywą i nienaruszoną, Apostołowie pozostawili biskupów 

jako swoich następców, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie.”
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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

NIE DAJ PLAMY – WYSPOWIADAJ SIĘ
W ostatnią niedzielę na trasę „Łódź Maratonu” 

wybiegł ks. Michał Misiak - wikariusz jednej z łódzkich 
parafii. Nie byłoby w tym nic specjalnie niezwykłego, 
gdyby nie to, że te ponad 40 km ks. Michał przebiegł 
w... sutannie. To był jego czwarty maraton w życiu 
(wcześniejsze były „na cywila”).

Po biegu ks. Michał powiedział, że to był jego 
pierwszy maraton, w trakcie którego nie miał kryzysu. 
Wprawdzie nie pobił swojego rekordu życiowego 
(3 godz. 20 min.), ale uważa, że choć biegł 3 godz. 
50 min., biegło mu się najlepiej z dotychczasowych 
czterech maratonów. Nie był pewien, czy dobiegnie 
do mety. „Bałem się na przykład, że stójka sutanny 
będzie mocno ocierać szyję. Na szczęście to wcale 
nie przeszkadzało” – powiedział kapłan. 

W trakcie biegu, mamy brały dzieci na ręce i palcem 
pokazywały: „Zobacz, a tutaj biegnie ksiądz”. Ludzie 
byli bardzo życzliwi, dopingowali księdza na całej 
trasie. Szczególnie widoczny był doping młodzieży z 
diakonii ewangelizacyjnej. 

Podczas biegu ks. Michał ani razu nie włożył na 
uszy słuchawek z muzyką z mp3. „Zawsze był przy 
mnie ktoś, komu trzeba było poświęcić uwagę” – 
stwierdził. Pozdrawiał kibiców, rozmawiał z innymi 
maratończykami. Gdy ktoś go prosił, to modlił się 
głośno i błogosławił znakiem krzyża. Kątem oka 
widział, że wtedy żegnali się także inni biegacze. W 
trakcie biegu pobłogosławił ponad 100 osób.

W tym, że nie było kryzysu, bardzo pomógł strój. 
„To bardzo mobilizowało - nie mogłem przecież dać 
plamy i nie dobiec do mety. Sutanna zobowiązywała” 
– podkreślił Maratończyk.  

Na sutannie ks. Michał miał nie tylko numery 
startowe, ale też mały plakat z napisem „Wyspo-
wiadaj się, WYGRASZ życie wieczne”. Napis był na 
plecach, a słowo „wygrasz” wyraźnie większe.

opr

„Wiara, święta wiara, to najlepsze lekarstwo na wszystko. Chodzi jednak o tę prawdziwą wiarę 
ożywianą miłością. Dlatego żyj wiarą, ale wiarą żywą, i nie lękaj się niczego. 

Kto z Bogiem, zawsze ma się dobrze.” 

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO



4 | Moja Parafia druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

MOJA PARAFIA. Parafia św. Józefa, Radom, ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, www.mojaparafia.za.pl, mojaparafia@gmail.com 
Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Sylwia Klochowicz - Matłacka, Agnieszka Kołodziejska, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak, 
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Eugeniusza Barana SAC i kleryków z naszego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Ołtarzewie. Po Mszach świętych będzie można złożyć do puszek ofiary na potrzeby 
Seminarium.

2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Marka Kujawskiego SAC 
i ks. Marka Tomulczuka SAC z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

3. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo na godz. 1700.

4. We wtorek, 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha – głównego Patrona Polski. Pamiętajmy 
w modlitwach o naszej Ojczyźnie.

5. W środę, 24 kwietnia, o godz. 1900 w kościele będzie miało miejsce spotkanie dla rodziców dzieci 
klas III z PSP nr 23 przygotowujące do Uroczystości Rocznicy I Komunii świętej.

6. Próby dla dzieci z PSP nr 9 przygotowujących się do I Komunii świętej będą miały miejsce w kościele 
w czwartek i piątek (25 i 26 kwietnia)o godz. 1845. Obecność obowiązkowa.

7. W przyszłą niedzielę – czwartą miesiąca – o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza święta „trydencka”.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Księdza Proboszcza 
Zygmunta Rutkowskiego SAC z okazji jego  imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

Sakrament chrztu świętego w marcu przyjęli:

Teresa Maria Tomasik /l. 66/
Zenon Hermanowski /l. 66/
Józef Zieliński /l. 88/
Zdzisław Jerzy Miter /l. 68/
Piotr Leszek Maleta /l. 48/
Czesław Starosta /l. 66/
Stanisława Dusińska /l. 75/
Władysława Stawczyk /l. 72/
Katarzyna Sylwia Szczepańska /l. 38/
Sabina Wlazło /l. 81/
Mieczysław Zbigniew Grześkiewicz /l. 78/
Mateusz Sentowski /l. 22/
Irena Daniela Włodarczyk /l. 74/

Odeszli w marcu do Pana:

Martyna Katarzyna Restel
Gabriela Żurek
Jakub Niziołek
Jakub Zbigniew Kozieł
Alicja Sułowska
Wiktor Andrzej Kuc
Bartłomiej Latek
Makary Kosobucki
Daniel Żak

 Sakrament małżeństwa w marcu zawarli:

Patrycja Klocek z d. Prawda 
i 
Robert Marek Porczek

MODLITWA O POWOŁANIA
Panie Jezu, w tym czasie, gdy wielu młodych ludzi 
staje przed wyborem swojej drogi życia, 
prosimy Ciebie 
o odwagę w podejmowaniu decyzji dla tych, 
których wybrałeś do stanu kapłańskiego i zakonnego. 
Daj im święte rodziny, 
w których znajdą oparcie i akceptację 
swojej decyzji szczególnego kroczenia za Tobą. 
Postaw na ich drodze życzliwych ludzi, 
którzy będą gotowi ich wspomagać. 
Nie pozwól, aby na tej ziemi zabrakło tych, 
którzy będą całym życiem mówić o Twojej miłości. 
Amen.


