
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Opowiadanie o wniebowstąpieniu służy do wyszczególnienia zadań 
Apostołów, przywołanych do wypełnienia swego obowiązku. „Wy 
jesteście świadkami tego.” Świadek ma przekazywać innym to, co widział, 
czego się nauczył, o czym jest przekonany. Jezus przed wniebowstą-
pieniem jeszcze raz przypomniał uczniom, czego mają być świadkami. 
„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.” „Oni z wielką radością 
wrócili do Jerozolimy (...) błogosławiąc Boga.” Teraz zaczynają się dzieje 
Kościoła. Świadkowie oświadczają ludziom, że niebo jest otwarte. 
Otwarte już dziś. Ostatnim ogniwem łańcucha świadków jestem ja, 
chrześcijanin, uczeń Jezusa. Czy uświadamiam sobie jaki obowiązek 
spoczywa na mnie jako na świadku? O czym i w jaki sposób mam 
świadczyć o Jezusie?

Nr: 948
12/05/2013

Adam Żak

E WA N G E L I A : 
Łk 24, 46 -53

12 maja 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Dominika, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3.6-9
Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Łk 24, 46-53

13 maja 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Magdaleny, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1-8
PSALM 68, 2-7ab
EWANGELIA: J 16, 29-33

14 maja 2013r. – WTOREK
Św. Macieja, Apostoła
Imieniny: Justyny, Michała, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 15-17. 20-26
PSALM 113, 1-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

15 maja 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Anastazego, Maksyma
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28-38
PSALM 68, 29-30.33-36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19

16 maja 2013r. – CZWARTEK
Św. Andrzeja Bobli, 
Prezbitera i męczennika
Imieniny: Jędrzeja, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
Ap 12, 10-12a
PSALM 34, 2-9
EWANGELIA: J 17, 20-26

17 maja 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Feliksa, Weroniki, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1-2.11-12.19-20ab
EWANGELIA: J 21, 15-19

18 maja 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Aleksandra, Alicji
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4.5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

„Mesjasz będzie cierpiał 
i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie.”

„Wy jesteście światkami tego.”

U R O C Z Y S T O Ś Ć
W N I E B O W S T Ą P I E N I A

PA Ń S K I E G O

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

W usta Maryi św. Wincenty wkłada takie słowa: 
„Pamiętaj, Mój Synu, że to może być ostatni miesiąc 

Twojego życia. Stopień Twego uświęcenia 
może zależeć od stopnia pobożności, 

z jaką przeżyjesz miesiąc mnie poświęcony.”
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WIERZĘ… 
W JEZUSA, KTÓRY TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ

„Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną 
prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspól-
nota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją 
jako prawdę centralną, przekazaną przez pisma
Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część 
istotna Misterium Paschalnego, tak samo jak Krzyż.” 
(KKK 638)

Kościół od samego początku wyznaje, iż Bóg 
w cudowny sposób działał w Jezusie. Przywrócił 
(wskrzesił) zmarłego Jezusa do nowego życia. Czego 
doświadczyli pierwsi uczniowie? Wielkim wstrząsem 
było dla nich ukrzyżowanie Jezusa i uświadomienie 
sobie, że pozostali sami. W chwili takiego przygnę-
bienia spotkali żywego Jezusa. Cóż stało się podczas 
tego spotkania? Jedenastu na czele z Piotrem otrzy-
mało przebaczenie! Bóg działa cudownie w Jezusie i 
w Jego uczniach. Jezusa obdarował nowym życiem, 
a przez Niego odnowił życie Jego uczniów. Obdarował 
ich łaską całkowitego przylgnięcia do Jezusa, łaską 

nawrócenia. Zrozumieli, że Jezus jest Chrystusem 
posłanym przez Boga na ziemię, aby zniszczyć 
grzech. On zwyciężył zło i pomagał przezwyciężyć 
je swoim uczniom. Odwagi dodaje fakt, że Zmartwy-
chwstały pozostawia ich na ziemi. Rozpoczynają oni 
od etapu, od którego musi zaczynać każdy chrze-
ścijanin - od najbardziej podstawowej sprawy - od 
nawrócenia (ja także). Poza radością z otrzymanego 
przebaczenia uczniowie odkryli dalsze Jego dary. 
Zostali przez Niego zatwierdzeni do wypełniania 
swego urzędu, do głoszenia Jego Dobrej Nowiny. W 
imieniu Jezusa mieli zachęcać ludzi do przylgnięcia 
do Niego i wyzwolenia się od zła i śmierci. Zmarły 
nie może przebaczać. Zmarli poprzedzili nas w drodze 
do Jezusa. Zmartwychwstały Pan da im udział w 
swoim nowym życiu. Także oni zmartwychwstaną i 
będą z Nim żyć.

opr

opr.
Adam Żak

KIM JEST DZIECKO? KIM JESTEM JA?
Wszystkim dzieciom – na kilka tygodni przed Dniem Dziecka i w maju (miesiącu, 

w którym najwięcej jest dzieci w naszym kościele) – a szczególnie ich rodzicom 
polecamy do refleksji:

„Nie wystarczy, aby dzieci były kochane, trzeba, aby jeszcze o tym wiedziały…”

„Najważniejsze, co ojciec może dać swoim dzieciom, 
to uczciwie, mądrze, wiernie i dozgonnie kochać ich matkę…”

„Ojcostwo jest jedynym zajęciem, które Wam gwarantuje, 
że im więcej wysiłku włożycie, tym więcej radości otrzymacie…”

„Nie bójcie się dzieci: 
każde dziecko, które daje Bóg, jest wielkim błogosławieństwem Bożym…”

„Dzieci, to goście, którzy pytają o drogę…”

„To, co każde dziecko powinno odziedziczyć po rodzicach, 
to mądra głowa i wrażliwe serce…”

„Dziecko nadaje miłości bezkresny wymiar…”

„Dzieci, to prawdziwe klejnoty każdej kobiety…”

…i prosimy o modlitwę o piękno rodzin naszej parafii.
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /4/

„W procesie „in vitro” brak naturalnej bariery 
biologicznej, która zabezpiecza przed łączeniem się 
komórek niedojrzałych lub uszkodzonych genetycznie, 
dodatkowo sprzyja powstawaniu kolejnych zaburzeń 
u dziecka. Nierzadko konieczne są następnie procesy 
naprawcze w postaci różnych kosztownych terapii, 
dźwiganych następnie przez całe społeczeństwo, a 
nie przez ośrodki odpowiedzialne za skutki podejmo-
wanych praktyk.”

„Notujemy w przypadku zabiegów „in vitro” 
zwiększoną liczbę poronień samoistnych i zmian 
genetycznych, jak też częstsze urodzenia dzieci 
z wadami rozwojowymi.”

„Metoda „in vitro” wymaga stosowania diagno-
styki przedimplantacyjnej, polegającej na wykrywaniu 
zmian genetycznych uzyskanego zarodka. Na tej pod-
stawie dokonuje się selekcji ludzi w fazie zarodkowej: 
zauważone lub podejrzewane zmiany genetyczne 
stanowią podstawę do decyzji o niszczeniu życia 
dziecka – jako niechcianego właśnie z powodu zaburzeń 
genetycznych. Nierzadko dzieci bywają też odrzucane 
na tym etapie ich rozwoju, gdyż są niechcianej przez 
rodziców płci.”

„Metoda „in vitro” jest kolejnym eksperymento-
waniem na człowieku. To „produkcja” człowieka, 
stanowiąca w istocie formę zawładnięcia życiem ludzkim.”

„Nadliczbowe embriony są mrożone w celu ich 
przechowywania i ewentualnego wykorzystania w 

dalszych próbach uzyskania ciąży, jeżeli wcześniejsze 
próby okażą się nieskuteczne. Już sam ten proces 
uwłacza ludzkiej godności. Zresztą większość zamra-
żanych i rozmrażanych embrionów obumiera w tym 
procesie lub staje się niezdolna do dalszego zdrowego 
rozwoju.”

„Przecież embrion to człowiek i każdy z embrionów 
okazuje się bezradnym członkiem ludzkiej rodziny, 
którego godność i prawa bezwzględnie podeptano.”

„Płciowość człowieka określa ludzką tożsamość 
i kształtuje całe jego życie.”

„Płciowość obejmuje nie tylko uzdolnienie do 
współżycia, biologicznej prokreacji, osobowość, psychikę, 
emocjonalność, lecz również charakter relacji między 
kobietą i mężczyzną, w której to relacji seksualność 
buduje między nimi jedność, poczucie bliskości i 
bezpieczeństwa.”

„Seksualność umożliwia również, aby w sposób 
zgodny z naturalnymi okresami płodności kobiety 
decydować odpowiedzialnie o swoim potomstwie, z 
gotowością do przyjęcia każdego dziecka.”

„W technice „in vitro” jedność i zespolenie między 
małżonkami zostają oddzielone od aktu poczęcia: 
plemniki uzyskuje się od ojca w akcie samogwałtu, 
manipuluje się wielokrotnie organizmem matki, 
a dziecko staje się „produktem”.

opr

środa, 15 maja 2013 roku

godz. 400 wyjazd z parkingu przed kościołem 
godz. 930 przyjazd do kościoła św. Antoniego w Sokółce
godz. 1030 Msza święta
godz. 1100 prelekcja oraz film na temat Cudu Eucharystycznego
godz. 1200 czas wolny (indywidualna modlitwa, zwiedzanie kościoła, zakup pamiątek)
godz. 1300 wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie
godz. 1400 obiad w Świętej Wodzie
godz. 1530 nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
godz. 1630 wyjazd do Radomia
godz. 2230 przyjazd do Radomia

Zapisy w biurze „Caritas Pallotyńskiej” lub w kancelarii parafialnej
tel. 48 366 41 43 i 668 275 605 (ks. Artur Wierzbicki SAC)

P R O G R A M  P I E LG R Z Y M K I  D O  S O K Ó Ł K I
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas Mszy Świętej o godz. 900 dzieci 

z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały dzień Pierwszej Komunii świętej. 
W Białym Tygodniu dzieci przychodzą do kościoła na godz. 1800. Prosimy o punktualność.

2. Nabożeństwo majowe i Nowenna do Ducha Świętego dziś o godz. 1700, w dni powszednie 
o godz. 1730.

3. Dzisiaj o godz. 1600 Msza święta i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.

4. Jutro, 13 maja, przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Fatimy. Nabożeństwo fatimskie dla 
starszych, chorych i cierpiących rozpoczniemy od odmówienia różańca o godz. 830. Podczas różańca 
będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. Następnie o godz. 900 zostanie odprawiona Msza 
święta, a po niej będzie miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu.

5. Próby dla dzieci ze Szkoły nr 9, które 19 maja przystąpią do Rocznicy I Komunii świętej będą miały 
miejsce we wtorek i środę, o godz. 1900, natomiast w czwartek, o godz. 1830.

6. W piątek, 17 maja, pierwsze w tym roku Nabożeństwo fatimskie dla wszystkich: dorosłych, młodzieży 
i dzieci. Odczytanie intencji o godz. 1730, następnie o godz. 1800 Msza święta. Po Mszy świętej modlitwa 
różańcowa, nowenna do Ducha Świętego i procesja fatimska z figurą Matki Najświętszej. Podczas
procesji zaśpiewamy Litanię Loretańską.

7. W sobotę, 18 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów – Patronki 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (księży pallotynów) i naszego kościoła parafialnego.
Msze święte tego dnia będą odprawiane jak w dni powszednie. 

8. W sobotę, 18 maja, o godz. 900 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej na 9 i ich rodziców 
zapraszamy na spowiedź świętą przed Uroczystością Rocznicy I Komunii świętej.

9. W przyszłą niedzielę, 19 maja, podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 będą przeżywały dzień Rocznicy I Komunii Świętej. Osoby, które nie są zainteresowane 
Uroczystością, prosimy, aby przyszły do kościoła na inne godziny.

10. W przyszłą niedzielę, 19 maja, przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres 
Wielkanocny w Kościele. Kończy się zatem czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

11. Zapraszamy do wzięcia udziału i poparciu akcji „Stop aborcji”. W naszej parafii przez najbliższe dwie
niedziele, 19 i 26 maja, po każdej Mszy świętej, będzie można złożyć podpis, który może ochronić 
małe dziecko przed śmiercią. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty.

12. Nasza pallotyńska „Caritas” organizuje pielgrzymkę do Sokółki i Świętej Wody. Pielgrzymka będzie 
miała miejsce w środę, 15 maja. Zapisy w kancelarii i biurze Caritas.

13. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na pielgrzymkę autokarową do
Częstochowy na VII Ogólnopolski Kongres Odnowy. Wyjazd 18 maja, w sobotę, o godz. 600. Powrót 
po Apelu Jasnogórskim. Koszt 45 zł. Zapisy po każdej Mszy świętej w zakrystii.

14. W dniach 24 - 25 maja siostry zmartwychwstanki i Wspólnota dla Intronizacji NSPJ organizują 
dwudniową parafialną pielgrzymkę do Kęt, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa – Łagiewnik.
Koszt pielgrzymki 140 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Kościół (…) swoją pewność odnośnie do wszystkich spraw objawionych 

czerpie nie z samego tylko Pisma Świętego. (…) I Pismo Święte i Tradycję należy przyjmować 
z jednakim szacunkiem i pietyzmem i otaczać taką sama czcią.”


