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6. N I E DZ I E L A W I E L K A NO C NA
EWANGELIA: J 14, 23-29
„Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte
i nie lękajcie się”.
Jezus przygotowuje uczniów do swojego odejścia. „Odchodzę, lecz
powrócę do was”. „Idę do Ojca”. „Pozostawiam wam pokój. Obdarzam
was moim pokojem”. Ten pokój, to pokój duszy, która opiera się
na Bogu, pokój wewnętrzny. Otrzymany dar ma zaprowadzić ład
w sercu i usunąć wszelkie obawy – „nie lękajcie się”. Warunkiem
otrzymania Chrystusowego pokoju jest zachowanie Jego nauki,
którą otrzymał od Ojca. Zachowanie słowa Bożego decyduje o obecności
Jezusa i Ojca w osobie wierzącego. „Przyjdziemy do niego i mieszkanie
u niego uczynimy”. Potrzebne jest także działanie trzeciej Osoby:
„Duch Święty... pouczy was o wszystkim... co wam powiedziałem”.
Posłanie Wspomożyciela sprawi, że człowiek przestanie się lękać,
lecz będzie pełny pokoju i radości. Jezus wstępuje do nieba, opuszcza
ten świat, ale nie będzie nieobecny. Chryste, obdarz mnie pokojem
i zamieszkaj we mnie wraz z Ojcem i Duchem.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Rozum ludzki jest zdolny do znalezienia odpowiedzi na pytanie o początki świata.
Istnienie Boga Stwórcy można bowiem poznać w sposób pewny z Jego dzieł,
dzięki światłu rozumu ludzkiego”.

Naszej długoletniej Redaktor, Pani Katarzynie Wilczyńskiej,
z ogromną wdzięcznością składamy moc
ciepłych i wiosennych życzeń imieninowych.
Niech dobry Bóg przemienia smutki w radość,
obdarza zdrowiem i pokojem serca,
pomaga rozwiązywać trudne sprawy.
Życzymy opieki Matki Bożej,
aby każdy dzień był wypełniony dobrem i nadzieją.

ŻYCZENIA
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POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Misyjne serce (…) staje się „słabe dla słabych, (...) wszystkim dla wszystkich”.
Nigdy się nie zamyka, nigdy nie szuka poczucia własnego bezpieczeństwa (…).
Wie, że ono samo musi wzrastać w zrozumieniu Ewangelii i w rozeznawaniu dróg Ducha,
i wtedy nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem”.

SERDECZNA PROŚBA DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ O MIŁOŚĆ
Matko Przenajświętsza!
Jesteś tak Cudowna i taka Kochana!
Matko wszystkich ludzi
By o Tobie pisać dzisiaj
Taka myśl powstała w mym zmęczonym mózgu
Dzisiaj, (w poniedziałek) i to już od rana.
Tyś Matką zmęczonych,
Gładzisz nas po głowie
Z czułością, z miłością, no i z dobrym słowem.
I zmęczenie, smutek gdzieś się ulatniają
A przychodzi radość i ogromna ufność
Mateńko od Ciebie!
Wiem, że Ty pomożesz nam w każdej potrzebie!
Mateńko samotnych, Mateńko opuszczonych,
Smutnych, nieszczęśliwych, starszych, zagubionych
Tyś pocieszycielką i z Matek Najlepsza
Chcę, więc tymi słowy
Tak Ci podziękować
Ale czy potraﬁę?
Jakich słów mam użyć, by uwielbić Ciebie?!
Tyś Błogosławiona, Najczystsza, Najlepsza
Kochasz nas tak bardzo
I tam, w pięknym Niebie
Myślisz stale o nas
Wstawiasz się za nami u Swojego Syna.
Kiedyś powiedziałaś, Matko Ukochana:
„Gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham
matczyną miłością
Nie umielibyście powstrzymać
Łez szczerej radości”.
A my, zwykli ludzie
Czy też potraﬁmy Cię kochać, Mateńko
serdeczną miłością?

Wciąż Cię obrażamy, tak często grzeszymy!
Tak, Matko Najświętsza, nasze ziemskie życie
Jest wciąż przepełnione
zimnem, złem, niewiarą,
i obojętnością.
Nie umiemy kochać
tak siebie wzajemnie
Chociaż dobrze wiemy,
że miłość nas zbawi
i, że gdy skończymy swą ziemską pielgrzymkę
Staniemy przed Bogiem
I wówczas będziemy sądzeni z miłości.
To jest najważniejsze dla Syna Twojego
Mateńko Najświętsza!
Tak bardzo Cię proszę,
Pomóż nam pokochać Najświętszego Boga
(Całą Trójcę Świętą)
I Ciebie, Mateńko!
To jest moja prośba.
Wiem, że mnie wysłuchasz
I dziś, właśnie teraz,
Świat pobłogosławisz
Swoją Świętą Ręką.
I na nasze głowy położysz swe Dłonie
pocieszysz strapionych, gładząc smutnych skronie
Wszystkich nas uleczysz
Bo Ty, Święta Matko,
zawsze na ratunek, z pomocą nam śpieszysz.
BŁAGAMY CIEBIE O TO NAJLEPSZA MATKO
UFAMY TOBIE SERCEM!
Ty nikogo nigdy nie zawiodłaś.
W TOBIE NADZIEJA!

ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI
„Czas oﬁarowany Chrystusowi nigdy nie jest
czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy,
aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom
z innymi i naszemu życiu”.
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?

Katarzyna Wilczyńska

„Czy kościół,

C I do którego chodzę,
E
I
D Z TAJĄ jest odwiedzany
PY
przez Boga?”
W każdym kościele katolickim
Bóg jest nieustannie – w tabernakulum
jest przechowywane Jego Ciało.

IDŹMY I GŁOŚMY ŚWIATU MIŁOSIERDZIE!
Caritas Pallotyńska działająca
przy Paraﬁi św. Józefa to instytucja
dobrze znana naszym Paraﬁanom,
a także okolicznym mieszkańcom.
Od kilkunastu lat zajmuje się opieką
i wsparciem ludzi ubogich, potrzebujących, starszych, a w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te, może poważnie brzmiące,
słowa znaczą tyle, co zaspokajanie
naturalnej potrzeby każdego człowieka do pomocy potrzebującym,
tyle że w zorganizowanej formie
i pod chlubnym patronatem
św. Wincentego Pallottiego, prekursora działalności charytatywnej.
Podstawowe sposoby naszego
pomagania innym to przede
wszystkim: rozdawanie żywności,
paczek świątecznych, odzieży,
sprzętu rehabilitacyjnego, wyprawek
szkolnych; prowadzenie Świetlicy
środowiskowej, która pełni funkcję
opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną zatrudniając wykwaliﬁkowanych pedagogów; zapewnianie
godnych wakacji i ferii dzieciom
z rodzin o trudnej sytuacji ﬁnansowej,
w formie kolonii czy ferii w mieście;
prowadzenie Klubu Seniora z różnymi rodzajami aktywności, również
wyjazdowych i edukacyjnych;

szkolenie rodziców, wychowawców
oraz warsztaty i doradztwo personalne;
zapewnienie pomocy psychologicznej
i duchowej oraz pomoc osobom
dotkniętym nałogami; i wiele innych
regularnych czy też interwencyjnych
form pomocy.

pochodzi od ludzi dobrej woli.
Część naszych potrzeb materialnych
pokrywają doﬁnansowania na konkretne cele (np. kolonie dla dzieci)
z Gminy Miasta Radomia lub Urzędu
Marszałkowskiego, o które walczymy rozpisując precyzyjnie projekty.
Opieramy się też w dużej części na
Nasza działalność nie byłaby darowiznach i kwestach, co pozwala
możliwa bez różnego rodzaju po- nam pokrywać koszty posiłków
mocy ludzi dobrej woli. Cały czas dla dzieci, ogrzewania Świetlicy,
prosimy o modlitwę za nas i za remontów, doposażenia Świetlicy
powodzenie naszych dzieł. Czujemy czy choćby biletów do kina czy
Państwa wstawiennictwo modli- teatru dla dzieci i seniorów.
tewne i dziękujemy za nie.
Serdecznie zapraszamy do
Chcemy także podziękować za oﬁarowania datków w czasie zbiórki
wsparcie od wszystkich naszych do puszek na cele statutowe
wolontariuszy, którzy od dawna Caritas Pallotyńskiej Zespół Radom
wspaniale wykonują swoją pracę, w niedzielę, 8 maja, po wszystkich
poświęcając czas, umiejętności Mszach świętych. Bóg zapłać za
oraz siły dla nas i dla beneﬁcjentów każdy grosz! Liczymy na Państwa
naszej placówki. Cały czas z otwar- hojność – w Roku Miłosierdzia
tymi rękami witamy każdą osobę pamiętajmy, że jałmużna ta będzie
skłonną nam pomóc.
uczynkiem miłosierdzia, bo my
dzięki niej głodnych nakarmimy,
Nasza działalność to oczywiście spragnionych napoimy, a nagich
także potrzeby ﬁnansowe. Caritas przyodziejemy, strapionych
Pallotyńska Prowincji Chrystusa pocieszymy.
Króla Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego Zespół Radom (bo taka
ks. Artur Wierzbicki SAC,
jest nasza oficjalna nazwa) nie
dyrektor Caritas Pallotyńskiej
prowadzi działalności zarobkowej,
Prowincji Chrystusa Króla
a znaczna część naszych ﬁnansów
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

OKULARY DLA AFRYKI

w dobrym stanie – z nieuszkodzonymi elementami opraw oraz
Nasz paraﬁalny chór „Gloria Dei” pragnie czynnie szkłami nieporysowanymi
włączyć się w drugą już edycję zbiórki pt. „Okulary w centrum. Należy je
dla Afryki”, którą organizuje Klinika „Okulus” i dr Iwona wyczyścić i włożyć do małego
Filipecka, ambasadorka Fundacji „Dzieci Afryki” woreczka foliowego razem z – w miarę możliwości
i pomysłodawczyni zbiórki oraz akcji „Okuliści dla Afryki”. – małą kartką, na której napisane będą moce szkła
dla prawego i lewego oka.
Okulary, to dla wielu ludzi w Afryce rzecz bezcenna.
Celem akcji jest pomoc medyczna i poprawa
Ludzie nie mogą ich kupić, bo nie mają pieniędzy,
ale także dlatego, że w wioskach czy w małych miastach warunków życiowych ubogich mieszkańców Afryki
nie mają do nich dostępu. W wielu miejscach w Afryce – dzieci i dorosłych.
ludzie nie wiedzą, że oczy można leczyć, że jest lekarz
Zebrane okulary chórzyści dostarczą osobiście
od oczu, że okulary mogą przywrócić dobre widzenie.
do
Organizatorów akcji „Okulary dla Afryki” z siedzibą
I niewyobrażalne dla nas Europejczyków jest to,
jak można się cieszyć z takiej małej rzeczy, jaką są w Warszawie.
używane okulary.
Do 15 maja na końcu naszego kościoła będzie stał
kosz, do którego można składać używane okulary
korekcyjne tzw. plusy i minusy bez cylindrów oraz
okulary przeciwsłoneczne. Okulary powinny być

Tak bardzo możemy pomóc
– wystarczy oddać niepotrzebne okulary!

„Gloria Dei”
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KALENDARZ
LITURGICZNY
1 maja 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Filipa, Józefa, Jeremiasza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 15, 1-2. 22-29
PSALM 67, 2-3. 5 i 8
Ap 21, 10-14. 22-23
EWANGELIA: J 14, 23-29
2 maja 2016r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Anatola, Zygmunta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 16, 11-15
PSALM 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: J 15, 26-16, 4a
3 maja 2016r. – WTOREK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
KRÓLOWEJ POLSKI,
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI
Imieniny: Aleksandra, Marii, Niny
LITURGIA SŁOWA:
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab
PSALM: Jdt 13, 18bcda. 19-20
Kol 1, 12-16
EWANGELIA: J 19, 25-27
4 maja 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Malwiny, Floriana, Moniki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 17,15. 22-18,1
PSALM 148, 1-2. 11-12. 13-14a
EWANGELIA: J 16,12-15
5 maja 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Ireny, Irydy, Waldemara
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 1-8
PSALM 98, 1. 2-3ab. 3cd-4
EWANGELIA: J 16, 16-20
6 maja 2016r. – PIĄTEK
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Imieniny: Jana, Juranda, Judyty
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1-8
PSALM 19, 2-3. 4-5
EWANGELIA: J 14, 6-14
7 maja 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Benedykta, Ludmiły
LITURGIA SŁOWA
Dz 18, 23-28
PSALM 47, 2-3. 8-9. 10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

TYLKO
DLA DOROSŁYCH
„Nie jesteś nieomylny.
Mądrość polega
na przyznaniu się do błędu
i naprawieniu go”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich ze Szkoły
Podstawowej nr 9 przyjmą I Komunię świętą. W Białym Tygodniu dzieci
przychodzą do kościoła na godz. 1800. Zbiórka przed kościołem o godz. 1750.
2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna. O godz. 1700 w kaplicy
Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego
Różańca.
3. Rozpoczynamy maj – miesiąc Matki Bożej. Nabożeństwa majowe
w każdą niedzielę o godz. 1720. W dni powszednie – o godz. 1730.
4. Jutro I poniedziałek miesiąca. Podczas Nabożeństwa majowego modlić się
będziemy za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.
O godz. 1800 Msza święta za nich.
5. We wtorek, 3 maja, Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze święte
– jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe o godz. 1720.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo majowe w intencji świętych
powołań kapłańskich i zakonnych. O godz. 1800 Msza święta w tej intencji.
7. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych
Mszy świętych i od godz. 1730. Spowiedź dla dzieci od godz. 1615,
a o godz. 1645 Msza św. dla nich. Do chorych udajemy się po porannych
Mszach świętych. Jak w każdy I piątek zapraszamy na całodzienną
Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 800,
zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. Po wieczornej Mszy św.
w kaplicy Świętej Rodziny konferencja formacyjna dla czcicieli Serca
Jezusowego. Po konferencji wznowienie Adoracji z Młodzieżową Scholą
Pallottiego, indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
i Apel Jasnogórski.
8. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
o godz. 1700. Po nim – o godz. 1730 Nabożeństwo majowe.
9. W piątek, 6 maja, podczas Nabożeństwa majowego rozpoczniemy
Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
10. W przyszłą niedzielę, 8 maja, przypada Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas trzecich
ze Szkoły Podstawowej nr 23 przyjmą I Komunię świętą. Osoby, które
nie są zainteresowane tą Uroczystością prosimy, by przyszły do kościoła
na inne godziny.
11. W przyszłą niedzielę, 8 maja, po każdej Mszy świętej przed kościołem
będą zbierane oﬁary do puszek na rzecz Caritas Pallotyńskiej działającej
przy naszej paraﬁi.
12. Do 15 maja na końcu naszego kościoła będzie stał kosz, do którego
można składać używane okulary – plusy, minusy, bez cylindrów,
także okulary przeciwsłoneczne. Okulary muszą być w dobrym stanie,
z nieuszkodzonymi oprawkami, szkłami nieporysowanymi w centrum,
czyste, włożone do woreczka foliowego. Zostaną one przekazane
przez chór „Gloria Dei” organizatorom akcji „Okulary dla Afryki”.
Wielu Afrykańczyków nie ma dostępu do okularów.
Bóg zapłać za okazaną im pomoc.
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