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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Scena uzdrowienia paralityka. „Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje 
grzechy.” (Mt 9, 2). „On bluźni” - reakcja uczonych na słowa Jezusa. Aby 
przekonać uczestników tego wydarzenia, Jezus oświadcza: „Otóż żebyście 
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów...” 
Ten fakt potwierdza uzdrowieniem chorego. Kto teraz po wniebowstąpieniu 
będzie miał taką władzę? Otrzymują ją Apostołowie. Dzięki interwencji 
Boga jest ona kontynuowana. W ten plan włącza się teraz Duch Święty. 
„Dzięki Jego działalności pogłębia się zrozumienie objawienia. Bez Jezusa 
nie można zrozumieć Ojca, bez Ducha Świętego nie można zrozumieć 
Jezusa.” (Alessandro Pronzato – „Oto słowo Boże”)

Nr: 949
19/05/2013

Adam Żak

E WA N G E L I A :  J 20,  19 -23

19 maja 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Augustyna, Iwony
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1-11
PSALM 104, 1ab i 24ac.29bc-31 i 34
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
EWANGELIA: J 20, 19-23

20 maja 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Kościoła
Imieniny: Aleksandra, Teodora
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15. 20
PSALM 87, 1-3. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 26-38

21 maja 2013r. – WTOREK
Imieniny: Moniki, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Syr 2,1-11
PSALM 37,3-4.18-19.27-28.39-40
EWANGELIA: Mk 9,30-37

22 maja 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Emila, Heleny, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Syr 4,11-19
PSALM 119,165 i 168.171-175
EWANGELIA: Mk 9,38-40

23 maja 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Iwony, Juliana, Renaty
LITURGIA SŁOWA:
Iz 6, 1-4. 8
PSALM 23, 2-3. 5. 6
EWANGELIA: J 17, 1-2. 9. 14-26

24 maja 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Joanny, Zuzanny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 6,5-17
PSALM 119,12 i 16.18 i 27.34-35
EWANGELIA: Mk 10,1-12

25 maja 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Magdy, Wioletty
LITURGIA SŁOWA:
Syr 17,1-15
PSALM 103,13-14.15-16.17-18a
EWANGELIA: Mk 10,13-16

„Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im dpuszczone, 

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.”

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...”

Z E S Ł A N I E 
D U C H A  Ś W I Ę T E G O

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch

Niech wyznajemy z wszystkich sił.”
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MYŚL 
ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Przypominaj sobie często, że jeśliby inni mieli do 
dyspozycji twoje środki i możliwości czynienia 

dobra, byliby wielkimi świętymi.”

SPOTKANIE PAPIEŻA 
Z SIOSTRAMI ZAKONNYMI

Papież Franciszek spotykając się niedawno z 
siostrami zakonnymi, powiedział między innymi:

„Pragnę pozdrowić każdą z was, dziękując za to, 
co czynicie, aby życie konsekrowane było zawsze 
światłem na drodze Kościoła.” 

„Powołanie jest zawsze inicjatywą Boga. To Chrystus 
was wezwał, byście za nim poszły w życiu konsekro-
wanym, a to oznacza stale dokonywać „wyjścia” z 
samych siebie.”

„Osoba konsekrowana jest matką, powinna być 
matką, a nie „starą panną”! Wybaczcie mi, że tak mówię, 
ale ważne jest to macierzyństwo życia konsekrowanego, 
ta płodność! Niech owa radość duchowej płodności 
ożywia wasze życie.”

„Bądźcie matkami, jako uobecnienie Maryi Matki 
i Matki Kościoła. Nie można zrozumieć Maryi bez Jej 
macierzyństwa, nie można zrozumieć Kościoła bez jego 
macierzyństwa, a wy jesteście ikoną Maryi i Kościoła.”

„Prawdziwa władza, bez względu na poziom, 
jest służbą, której jaśniejącym szczytem jest krzyż. 
Benedykt XVI z wielką mądrością, kilkakrotnie przy-
pomniał Kościołowi, że jeśli dla człowieka władza jest 
synonimem posiadania, panowania, sukcesu, to dla 
Boga władza jest zawsze synonimem służby, pokory, 
miłości.”

„Pomyślmy o szkodzie jaką powodują Ludowi 
Bożemu ludzie Kościoła, którzy są karierowiczami, 
„wykorzystujący” lud, Kościół, braci i siostry - ci, którzy 
powinni służyć - jako odskocznię dla własnych interesów 
i ambicji osobistych. Wyrządzają oni wielką szkodę 
Kościołowi.”

„Czym byłby bez was Kościół? Brakowałoby mu 
macierzyństwa, miłości, czułości! Macierzyńskiej 
intuicji.”

„Drogie siostry, bądźcie pewne, że z miłością o 
was pamiętam. Modlę się za was, ale także i wy módlcie 
się za mnie. Pozdrawiajcie ode mnie wasze wspólnoty, 
a zwłaszcza siostry chore i młode.”

UROK KWIECISTEJ WIOSNY
Ostatnia zima śniegiem wciąż sypała
tak bardzo długo; mrozem mroziła...
Wszyscy jej mieli dość!
Codziennie zimno, mroźno, biało
Och, dała nam, dała zima w kość!
Aż wreszcie wiosna się rozgniewała
Rzekła do zimy:
- Siostrzyczko droga
Tyle miesięcy już panowałaś
Chyba zmęczona jesteś srodze
Wszak widzę: ledwie już stoisz
na lewej nodze. Czas już odpocząć
Czyż nie tak?
Jeśli odejdziesz, nikomu ciebie nie będzie brak.
My cię tu świetnie zastąpimy.
Wrócisz za rok z nowymi siłami
A teraz my: wiosna, lato, jesień
z chęcią zapanujemy nad światem
Bo tak przyjemnie jest na świecie
zwłaszcza szmaragdową wiosną i złoto - zielonym latem
O jesieni też raczej nic złego powiedzieć nie można
Ona tak wspaniała błyszczy bogactwem kolorów
Chyba jest z nas, pór roku,
najbardziej zamożna.
I po tych słowach milutki kwiecień
w podskokach przybiegł z radością
A wkrótce potem roześmiany maj
malutki pędem przybiegł, szybko oddychając
i z radosnym zachwytem
dookoła się rozglądając.
A wtedy cała Ziemia otrzymała od niego
w prezencie takie mnóstwo różnobarwnych, 
przecudownych kwiatów;
czerwonych, żółtych, papuzich tulipanów
śnieżysto białych, oszałamiająco pachnących konwalijek
I malutkich białych liliowych bzów:
śnieżysto białych, 
lilowych i perskich czerwono - fioletowych.
A ten ciepły kwiecisty świat majowy
na przyjęcie Matuchny Przenajświętszej,
Która tak cudownie i zawsze z miłością w maju panuje
był całkowicie gotowy.
A śnieżysto białe i różowe kwiaty jabłoni 
skłoniły swe głowy w uroczystym pokłonie
Oddając cześć Matce Przenajświętszej.

Katarzyna Wilczyńska
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /5/

„Małżeństwo i miłość małżeńska z natury swej 
skierowane są ku dobru małżonków oraz ku poczęciu, 
zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.”

„Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i w 
największym stopniu przyczyniają się do dobra samych 
rodziców.”

„Małżonkowie chrześcijańscy powinni być 
świadomi, że w swoim postępowaniu nie mogą 
kierować się własnym kaprysem.”

„Małżonkowie chrześcijańscy zawsze mają działać 
w zgodzie z dobrze uformowanym, dostosowanym 
do prawa Bożego, sumieniem.”

„Małżonkowie chrześcijańscy decydując się na 
większą liczbę dzieci i wyrabiając w sobie ducha ofiary, 
nabywają szlachetną, ludzką i chrześcijańską odpowie-
dzialność, jak również zyskują na wielkoduszności.”

„Zamysł Boży wobec ludzkiej seksualności został, 
także wśród ludzi Kościoła, przesłonięty przez coraz bar-
dziej rozpowszechnioną mentalność antykoncepcyjną.”

„Nawet katolicy tracą chęć bycia rodzicami kolejnych 
dzieci, zamykają się na życie – z pomocą niemoralnych 
środków przeciwpoczęciowych lub wczesnoporonnych 
– czy wręcz ulegają „pokusie jednego dziecka”. W ten 
zaś sposób nie tylko przyczyniają się do pogłębiającego 
się kryzysu demograficznego, ale również ogranicza-
ją swój rozwój duchowo-moralny, zapominają o przy-
szłości własnej rodziny oraz ryzykują starość spędzaną 
w samotności.”

„Sprzeciw wobec mentalności antykoncepcyjnej, 
która zafałszowuje prawdę o ludzkiej seksualności, 

wymaga przede wszystkim osobistego, głębokiego 
nawrócenia. Nakazuje odrzucić dominujący we 
współczesnej kulturze sposób myślenia o dziecku 
jako o zagrożeniu i zbędnym ciężarze, i spojrzeć na 
nie jako na szansę i bezcenny dar.”

„Otwarcie na życie może się wprawdzie łączyć z 
krzyżem, wiązać z wyrzeczeniami osobistymi i finan-
sowymi – trudno wszelako bez tego mówić czy myśleć 
o postawie prawdziwie chrześcijańskiej.”

„Nie tylko antykoncepcja, lecz i domaganie się 
prawa do aborcji są wyrazem tej samej mentalności, 
która rodzi w człowieku poczucie, że może dowolnie 
manipulować swoim ciałem, jakby nie uczestniczyło w 
godności jego osoby, i decydować o skutkach własnej 
płodności w inny sposób niż współdziałając z natu-
ralnym porządkiem cyklu kobiety oraz dbając o czasową 
wstrzemięźliwość.”

„Antykoncepcja i aborcja to dwie skrajności tej 
samej postawy, wyrażającej się krótko w stwierdzeniu: 
„nie chcę mieć dziecka”.”

„Wyrazem roszczeniowej postawy jest również 
zwracanie się ku metodzie „in vitro” jako sposobowi 
poczęcia. Tym razem roszczenie brzmi: „chcę mieć 
dziecko” – nawet za cenę powołania go do życia przez 
obcych ludzi w warunkach laboratoryjnych, zabicia 
lub zamrożenia rodzeństwa w najwcześniejszej fazie 
istnienia.”

„Antykoncepcja i „in vitro” wypaczają sens rodzi-
cielstwa – staje się ono prawem do decydowania o 
swoim dziecku, prawem do traktowania go jak przedmiot 
swoistej własności.”

opr

WIERZĘ… 
W JEZUSA, KTÓRY WSTĄPIŁ NA NIEBIOSA

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty 
do nieba.” (Mk 16, 19)

„Wniebowstąpienie Chrystusa określa ostateczne 
wejście człowieczeństwa Jezusa do niebieskiego 
panowania Boga, skąd kiedyś powróci, które jednak 
obecnie zakrywa Go przed wzrokiem ludzi.”  (KKK 665)

W wierze chrześcijańskiej absolutnie nie chodzi o 
wskazanie miejsca zniknięcia Jezusa. Powyższy artykuł 
wiary zwraca uwagę, że Jezus żyje z Bogiem. Powrócił 
do Boga, gdyż Bóg wyzwolił Go z mocy śmierci. Bóg 
jest ponad czasem i przestrzenią, dlatego zmiana 
miejsca wskazuje na zmieniony sposób życia. Przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus osiągnął ten 
nowy sposób życia. Chociaż jest dla nas niewidzialny, 
to jednak pozostaje nam bliski, ponieważ z Bogiem 
stanowi jedno.

opr.
Adam Żak
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w kościele Okres 
Wielkanocny. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o obowiązku spowiedzi 
i Komunii świętej wielkanocnej. Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu, 
Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dzisiaj, podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 9 
będą przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane tą 
Uroczystością prosimy, aby przyszły do kościoła na inne godziny.

3. Dzisiaj Nabożeństwo majowe o godz. 1700. W dni powszednie o godz. 1730.

4. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świąt. Tego dnia obchodzimy Święto NMP Matki 
Kościoła. Msze święte w naszym kościele o godz. 630, 800, 930 i 1800. 

5. Próby przed Rocznicą I Komunii świętej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą miały 
miejsce we wtorek, środę i piątek o godz. 1850.

6. W piątek, 24 maja, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza na
modlitewne spotkanie „Wielkiej Majówki”. Spotkanie odbywa się pod hasłem: „Wielbi dusza 
moja Pana…”. Rozpoczęcie w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 1900, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim.

7. W sobotę, 25 maja, o godz. 1000 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23 i ich 
rodziców zapraszamy na spowiedź świętą przed Uroczystością Rocznicy I Komunii świętej.

8. W przyszłą niedzielę, 26 maja, przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jest to także Dzień 
Matki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Mamach.

9. W przyszłą niedzielę 26 maja, podczas Mszy świętej o godz. 930, dzieci z klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej nr 23, będą przeżywały dzień Rocznicy Pierwszej Komunii świętej. Osoby, które 
nie są zainteresowane Uroczystością, prosimy, aby przyszły do kościoła, na inne godziny.

10. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 1530, w kaplicy Świętej Rodziny, zostanie odprawiona 
Msza święta „trydencka.”

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

12. 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. Wyjazd
w piątek, o godz. 630.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Tradycja (…) pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, 

oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszcze spisanego 
Nowego Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza proces żywej Tradycji.”


