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„Wiara w Boga w Trójcy Świętej jedynego jest podstawą nauki 
o posłannictwie i odkupieniu Chrystusa. W wyznaniu wiary 
św. Atanazego czytamy: „Otóż wiara katolicka wymaga, byśmy 
czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności... Nie ma trzech 
Bogów, lecz jeden jest Bóg”. Jest to centralna prawda chrześcijań-
stwa. Znajduje się ona od początku u źródeł żywej wiary Kościoła. 
Prawda ta jest dogmatem naszej wiary. Ten dogmat to przede 
wszystkim prawda o Bogu żywym, którego życie polega na 
wzajemnym posiadaniu, na wzajemnym oddaniu i doskonałej 
wymianie. W zrozumieniu tego dogmatu niewiele pomaga nam 
rozum. Wystarcza wiara. „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. 
Jezu, wierzę Ci! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dobrze 
będzie zapoznać się z artykułem Katechizmu Kościoła Katolickiego 
„Trójca święta w nauce wiary”.

„Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu.”

UROCZ YSTOŚĆ TRÓJC Y ŚW IĘT E J

E WA N G E L I A :  J  3 ,  16 -18

Adam Żak
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Każdy wierzący jest jakby ogniwem w wielkim łańcuchu wierzących. 

Nie mogę wierzyć, jeśli nie będzie mnie umacniała wiara innych.”

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Wykluczyć ludzi starych ze społeczeństwa 
znaczy w imię nowoczesności 

pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, 
w której zakorzeniona jest teraźniejszość.”

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH

„Zadbaj, aby konsekwencje 
wobec zachowań dziecka 

były odpowiednie do wieku.”
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…największa jest MIŁOŚĆ.

Gdybym wyśpiewał tysiąc pięknych słów, a nie 
poparłbym ich życiem, stałbym się jak ci, co krzyczą 
o miłości, nic o niej nie wiedząc.

Gdybym też miał wiedzę największych tego świata, 
a zabrakłoby mi wyobraźni serca, byłbym śmieszny.

I gdybym przytulił chorego na AIDS, żeby ładnie 
wyglądać na zdjęciu w gazecie, byłbym żałosny.

I. Miłość nie boi się wyroku śmierci.
II. Miłość nie zostawia człowieka samego w drodze.
III. Miłość jest siostrą wolności.
IV. Miłość ma uśmiech empatii.
V. Miłość nie trwa „od ósmej do piętnastej”.
VI. Miłość przywraca człowiekowi twarz.
VII. Miłość, mimo upadków, nieustannie posiada 

marzenia.
VIII. Miłość nie jest tylko unoszeniem się na fali 

pięknych uczuć.
IX. Miłość schodzi na dno przepaści, aby podnieść 

w górę.
X. Miłość dostrzega to, co niewidoczne dla oczu.
XI. Miłość nie dobija, lecz szuka skarbu choćby 

na dnie serca.
XII. Miłość nie cofa się w najtrudniejszej chwili.
XIII. Miłość ma odwagę czekać.
XIV. Miłość sprawia, że wokół skały śmierci może 

zakwitnąć ogród.

Wszystko się odmienić może, ale miłość nigdy.

Czternaście stacji ukazujących tę, która „jest największa”. 
Czternaście stacji, bo Droga Miłości zawsze związana 
jest z Krzyżem. Jednak cierpienie to jej termometr, ale 
nie kres. Ostatecznie przychodzi zwycięstwo i radość, 
bo przecież Miłość jedyna jest, miłość nie zna końca…

***

Dziękuję Czytelnikom naszej Gazetki, którzy przez 
wiele tygodni śledzili cykl „Hymn o miłości”. Dziękuję 
też tym, którzy zaglądali rzadko, ale na pewno nie 
„z przypadku”. Wierzę, że Ktoś nad wszystkim czuwa 
i czasem jedno słowo może być ważniejsze niż cała 
książka. Na koniec jeszcze jeden z moich ulubionych 

biblijnych wersetów - Oz 11,4:

„Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, 
a były to więzy miłości.”

Pozwólmy, żeby Słowo Boże każdego dnia 
w nas zbudowało takie właśnie więzy.

TWARZĄ W TWARZ

ms

PO KANONIZACJI...
OSTATNIE CHWILE 
Z JANEM PAWŁEM II /2/

...Nadchodzi czas, najważniejszy w 2011 roku dla 
wielu Polaków - ogłoszenie daty beatyfikacji Jana
Pawła II przez papieża Benedykta XVI. Dowiadujemy 
się, że będzie to 1 maja 2011 roku. 

Beatyfikacja Jana Pawła II - nad czym tu jeszcze się
zastanawiać? Jadę! Ale przecież do beatyfikacji jeszcze 
kilka długich miesięcy. Nadchodzi miesiąc przeze 
mnie tak długo oczekiwany - kwiecień. I już coraz 
bliżej myślami... Chciałbym być na placu św. Piotra, 
nie daje mi to spokoju i tak przez prawie cały miesiąc 
powtarzałem sobie: „Na beatyfikacji na Placu 
św. Piotra przecież damy radę.” 

Zbliża się dzień wyjazdu. A ja jak rozświetlona latarnia 
promieniami Ducha Świętego – muszę być na placu 
św. Piotra. I stało się tak, że znalazłem się tam, gdzie 
myśli i serce dążyły, choć łatwo nie było. Przez całą 
noc wchodząc krok po kroku coraz to dalej, mówiłem 
sobie: „Ale przecież to cały czas ta ulica, cała noc i 
raptem niecały kilometr.”

I wszyscy na tej ulicy - Polacy, Francuzi, Włosi i cały 
świat – wszyscy chcieli być na Placu św. Piotra na 
Uroczystości beatyfikacyjnej, na której nasz Rodak,
Papież Jan Paweł II zostanie błogosławionym.

Co pamiętam z Uroczystości beatyfikacyjnej
Jana Pawła II ?

Na pewno to, że nie spałem całą noc. W noc poprze-
dzającą Uroczystość beatyfikacyjną nie można było
się położyć. O tym po prostu należało zapomnieć. 
Pamiętam wtedy, że całą noc wszyscy nieustannie 
się modlili, śpiewali, cieszyli się. Po czuwaniu w Circo 
Massimo pielgrzymi dołączali w większości do tych, 
którzy już byli na ulicy wiodącej do Bazyliki św. Piotra. 
Każdy z nas za wszelką cenę chciał być jak najbliżej. 
Nie każdemu się to udało, ale mimo to liczyła się 
obecność w Rzymie. Każdy liczył się z tym, że może 
pozostać tylko telebim. Nam udało się podejść i być 
na placu św. Piotra, co było moim marzeniem. 

I szczególny moment w tym dniu - wygłoszenie formuły 
beatyfikacyjnej przez papieża Benedykta XVI. Potem
zostało odśpiewane trzykrotne „Amen” i odsłonięty 
został portret Jana Pawła II na fasadzie Bazyliki, a chór 
śpiewał „ Aprite le porte a Cristo – Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi”.  Tutaj pamiętam, że nieco się wzruszyłem 
- gdy obejrzałem się za siebie, zauważyłem tysiące 
powiewających flag, szczególnie tych z Polski.

Uczestnictwo w uroczystej Mszy świętej odprawio-
nej przez Ojca Świętego Benedykta XVI, a także 
obecność wśród ludzi, z którymi pielgrzymowałem 
na tą Uroczystość, bycie z tymi, którzy towarzyszyli 
modlitwą, śpiewem - to szczególnie przykuło wtedy 
moją uwagę. Ciąg dalszy nastąpi... Piotr Dyjo
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ks. Artur Wierzbicki SAC
i Wychowawcy Świetlicy Caritas Pallotyńska

DZIĘKUJEMY ZA FESTYN
1 czerwca odbył się przy naszym kościele Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez Caritas Pallotyńską. 
Wydarzenie to miało miejsce już po raz ósmy. Co roku, 
z okazji Dnia Dziecka, pragniemy ubogacić ten dzień 
wspólną zabawą w rodzinnym gronie. 

Festyn obfitował w liczne atrakcje dla całej rodziny. 
Najmłodsi uczestnicy bezpłatnie mogli korzystać 
z dmuchanych zamków oraz zjeżdżalni. Zarówno 
starsi jak i młodsi chętnie sięgali po serwowane podczas 
festynu przysmaki z grilla i kuchni domowej, no 
i oczywiście słodycze. Uczestnicy Festynu mieli okazję 
podziwiać umiejętności taneczne, muzyczne oraz 
recytatorskie zaproszonych artystów. Dużą atrakcję 
stanowiły pokazy wytresowanego labradora, a także 
prezentacja sztuki walk wschodnich Klubu Sportowego 
„Dragon”. Nie małą atrakcją okazał się występ orkiestry 
dętej pod dyrygenturą Pana Józefa Kosowskiego. 
Przy dźwiękach orkiestry można było zatańczyć walca 
i wspólnie pośpiewać biesiadne piosenki. Dobro-
czynnym aspektem Festynu była również zbiórka 
krwi, której zebrano aż 15 litrów. 

Główną atrakcję stanowiła Cegiełkolandia, w której 
rozprowadzane były cegiełki na rzecz Świetlicy. Za każdą 
symboliczną cegiełkę otrzymywało się drobną nagrodę, 
a ponadto szansę zdobycia jednej z głównych nagród, 
jakimi były między innymi trzy rowery. Dodatkowo 
na scenie była również możliwość zdobycia innych 
atrakcyjnych nagród poprzez udział w licznych 
konkursach.

Tegoroczny Festyn mógł się odbyć dzięki hojności 
uczestników, sponsorów i wszystkich ludzi otwartego 
serca. Zgromadzony dochód został przekazany na 
potrzeby Świetlicy.

Wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym 
w organizację Festynu serdecznie dziękujemy!

DZIECI O FESTYNIE
„Bardzo mi się podobały: zamek, dynia i zjeżdżalnia. 
Były bardzo dobre rzeczy do zjeżdżenia. Podobało mi 
się też jak dzieci karmiły swoich rodziców i jak tańczyły.”

Natalia, lat 11

„Na Festynie podobały mi się wszystkie rzeczy, na 
przykład: zamek dmuchany, zjeżdżalnia, dynia dmuchana 
i taniec. Były oczywiście też cegiełki dzięki którym 
można było coś wygrać. Były różne konkursy: powie-
dzenie wierszyka, zaśpiewanie, konkurs ortograficzny. 
Cieszę się, że ten Festyn się odbył i chciałam za niego 
podziękować.”

Wiktoria, lat 11

„Na Festynie było malowanie twarzy, dmuchane zam-
ki, kiełbaski, napoje, lody, scena, pokazy taneczne 
i Cegiełkolandia. Najbardziej podobały mi się konkursy. 
Tego dnia wszyscy razem bawiliśmy się super. 
Dziękujemy wszystkim za zakupienie cegiełek na 
rzecz świetlicy.”

Martyna, lat 13

„Bardzo podobało mi się jak zjeżdżałem na zjeżdżalni. 
Ale także jak tańczyłem na scenie i wygrałem kask 
rowerowy. Był też pokaz karate, tańca oraz bardzo 
smaczne jedzenie.”

Marcin, lat 13

„Na Festynie najbardziej podobały mi się konkursy 
przy scenie. Można było się porządnie wybawić 
i pośmiać. Za wygrane konkurencje były bardzo fajne 
nagrody. Nie mogę się doczekać kolejnego festynu 
z okazji Dnia Dziecka.”

Patrycja, lat 13

„Panie Boże, święty Tyś. 
Dałeś mi życie to, po którym wstąpię do 
Ciebie. Mało kto je wie – powiedziałeś 
tajemnice Twe. Wiara nie opuści mnie, 

choć nie wiem, co stanie się.”

Dałeś mi życie to, po którym wstąpię do 

MODLITWA DZIECKA

W czasie jednej z ceremonii na Placu św. Piotra, Papież, 
przechodząc wzdłuż barier, zauważa małą dziewczynkę, 
zagubioną w tłumie. Ludzie podają mu ją ponad barierą, 
a on bierze ją za rękę i wędrują we dwoje po wyłożonej 

czerwonym suknem drodze do tronu papieskiego. Doszedłszy 
tam, Papież podnosi dziecko w górę tak, żeby zewsząd można je 
było zobaczyć i przybiegający z głębi placu rodzice odbierają je 

z papieskich rąk. 

PAPIEŻ HUMORU
ŚW. JAN PAWEŁ II I ZAGUBIONE DZIECKO

opr.



4 | Moja Parafia

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, Aleksandra Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch,

ks. Paweł Śliżewski SAC. Współpraca: Bernard Pająk.

D R O D Z Y  PA R A F I A N I E ,  D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y !
BARDZO PROSIMY O OFIARĘ NA NASZĄ GAZETKĘ.

15 czerwca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jolanty, Wioli
LITURGIA SŁOWA:
Wj 34, 4b-6. 8-9
PSALM Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a
2 Kor 13, 11-13
EWANGELIA: J 3, 16-18

16 czerwca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anety, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 3-8. 12-17. 22
PSALM 5, 2-3. 5-6a. 6b-7
EWANGELIA: Mt 5, 38-42

17 czerwca 2014r. – WTOREK
Imieniny: Laury, Alberta
LITURGIA SŁOWA:
2 Krn 18, 25-31a. 33-34
PSALM 51, 3-4. 5-6ab. 11 i 16
EWANGELIA: Mt 5, 43-48

18 czerwca 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Marek, Paula, Elżbieta
LITURGIA SŁOWA:  2 Krl 2, 1. 6-14
PSALM: 31, 20. 21. 24
EWANGELIA: Mt 6, 1-6. 16-18

19 czerwca 2014r. – CZWARTEK
BOŻE CIAŁO

Imieniny: Gerwazy, Protazy
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 8, 2-3. 14b-16a
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
1 Kor 10, 16-17
EWANGELIA: J 6, 51-58

20 czerwca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny: Bogny, Rafała
LITURGIA SŁOWA: 
2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20
PSALM 132, 11. 12. 13-14. 17-18
EWANGELIA: Mt 6, 19-23

21 czerwca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Alicji, Marty
LITURGIA SŁOWA: 2 Krn 24, 17-25
PSALM 89, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34
EWANGELIA: Mt 6, 24-34

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Jutro, 16 czerwca, o godz. 1800 ks. Karol Burban SAC, który jako diakon 
odbywał u nas praktykę, odprawi Mszę świętą prymicyjną. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy.

2. Siostry zapraszają wszystkie dziewczynki na próby sypania kwiatów 
i niesienia poduszek podczas Procesji Eucharystycznej w Boże Ciało. 
Próby odbędą się we wtorek i środę o godz. 1700 przed kościołem. 

3. W czwartek, 19 czerwca, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W Procesji Eucharystycznej wyjdziemy 
na ulice naszego miasta. Niech udział w tej Procesji stanie się naszym 
wyznaniem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza. Msze święte w Uroczystość Bożego Ciała, będą 
o godz.: 630, 800, 930 i 1800. O godz. 930 uroczysta Msza święta pod 
przewodnictwem ks. Czesława Parzyszka SAC. Po Mszy świętej wyruszy 
Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji taka sama 
jak w latach ubiegłych. Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie ulic 
i udekorowanie domów i mieszkań. Na zakończenie procesji zostanie 
odprawiona Msza święta przy ostatnim ołtarzu. Zapraszamy zwłaszcza 
dzieci, by w strojach komunijnych uczestniczyły w Procesji Bożego Ciała 
i podczas Oktawy. Dzieci rocznicowe w Boże Ciało ustawią się na schodach 
przed kaplicą Świętej Rodziny. 

4.  Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzisiaj
 i w niedziele czerwca o godz. 1700. W dni powszednie - o godz. 1730. 
Wyjątkiem będzie czas Oktawy Bożego Ciała. W tych dniach Nabożeństwa 
będą podczas Procesji Eucharystycznej po Mszy świętej wieczornej. 
W przyszłą niedzielę, z racji Oktawy Bożego Ciała, nie będzie Nabożeństwa 
o godz. 1700. 

5. W piątek, 20 czerwca, po Mszy świętej wieczornej w salce oazowej 
będzie miało miejsce spotkanie dla rodziców dzieci jadących 
na wakacyjną oazę.

6. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie 
odprawiona Msza święta trydencka.

czynna 
od poniedziałku do piątku:  800 – 1000

oraz: 1600 – 1800

w soboty: 800 - 1000

KANCELARIA PARAFIALNA


