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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię... Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie”.

 Oni - Uczniowie Chrystusa. Jeżeli jestem Uczniem Chrystusa, to słowa „idźcie 
na i głoście Ewangelię” dotyczą rónież mnie. Jan mam głosić Ewangelię? ŻYCIEM! 
Głosić mam wszędzie - w domu, w pracy, w sklepie, na ulicy, na plaży. Głosić mam 
zawsze - w dzień, w nocy, gdy pada deszcz, grzeje słońce. Moc i siłę do głoszenia 
muszę czerpać od Tego, który „został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.

          Krzysztof

Nr: 740
24/05/2009

E W A N G E L I A       J 15,26 - 16,4a

Na Godowie,
przy Krzyżu
zostanie odprawiona 
Msza Święta
oraz
Nabożeństwo Majowe

o godz. 16.00
To coroczne wydarzenie jest 
Naszą Parafialną Tradycją.
Serdecznie 
ZAPRASZAMY 
do wzięcia w nim udziału.

DZIŚ, t.j. 24 maja 2009 
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Kalendarz liturgiczny
24  maja 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1-11
PSALM 47
Ef 47 1, 17-23
EWANGELIA: Mk 16, 15-20

25 maja 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Grzegorz, Urbana, Magdy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1-8
PSALM 68
EWANGELIA: J 16, 29 – 33

26 maja 2009 r. –WTOREK
DZIEŃ MATKI

Imieniny: Eweliny, Filipa, Pauliny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-27
PSALM 68
EWANGELIA: J 17, 1 – 11a

27 maja 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Augustyna, Jana, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28-38
PSALM 68
EWANGELIA: J 17 ,11b– 19

28 maja 2009 r. - CZWARTEK
Imieniny: Augustyna, Jaromira
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 30; 6-11
PSALM 16
EWANGELIA: J 17, 20 – 26 

29 maja 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Magdaleny, Maksymina
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103
EWANGELIA: J 21, 15-19

30 maja 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Jana, Feliksa, Ferdynanda
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16-20. 30-31
Psalm 11
EWANGELIA: J 21, 20 – 25 

To już za tydzień – Wielki Festyn!!!!

Wielkimi krokami zbliża się termin Festynu Rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka. 31 maja 2009 roku – Niedziela, to dzień wspaniałej zabawy dla 
dzieci i dorosłych organizowany przez Caritas Pallotyńską. Zapewniamy 
atrakcyjne spędzanie czasu dla całych rodzin. Zabawa rozpocznie się o godzinie 
12:00 uroczystą Mszą Świętą, po której zapraszamy na plac przykościelny 
gdzie będzie można pozjeżdżać na dmuchanej 7 metrowej zjeżdżalni, 
pobawić się w zamku oraz w basenie z kulkami. Znajdziecie tam również 
przysmaki z grilla, wojskowy kociołek, napoje oraz słodkości – lody i ciasto. 
Przewidziano liczne konkursy z nagrodami, a wśród nich konkurs plastyczny 
„Moja rodzina”, na który prace można składać do 29. 05 w Świetlicy Caritas 
(technika dowolna, format dowolny). I oczywiście będzie loteria jak co roku 
każdy LOS WYGRYWA! Przynajmniej 1 raz! Wszystko to przy akompaniamencie 
zespołu Big Kors.

Podczas Festynu będzie czynny punkt konsultacyjny – odnośnie rodzicielstwa 
zastępczego oraz profilaktyki. Wszystkich gorąco zachęcamy do udziału w 
zbiórce krwi – autobus krwiodawstwa będzie już od godziny 11:00 – chętnych 
prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego. Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać u Księdza Zbigniewa Kołodzieja. Bardzo gorąco wszystkich 
zapraszamy do wspólnej zabawy .                                          

 Organizatorzy.

 Nabożeństwo Majowe 
      w dni powszednie                    
          o godz. 19.00

W niedziele 
Nabożeństwo Majowe
               o godz. 17.00
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Dzień Matki
W maju obchodzimy 
Dzień Matki – święto

jednej z najważniejszych 
osób w naszym życiu.

Swojej Mamie zawdzięczamy 
beztroskie dzieciństwo.

To Ona czuwała nad 
nami nad naszym 

wychowaniem.
Schylała się nad kołyską.
Uczyła pacierza, miłości

do Boga i ludzi.

Nie liczyłaś nam Mamo
nocy nie przespanych,

łez wylanych.
Potrafiłaś rozwiązać proble-

my.
Z Tobą wszystko było

 łatwe i proste.

Idziemy do Ciebie Mamo
w każdym wieku,

pomóż nam, przytul nas, 
opiekuj się nami.

Dziękuję Ci Mamo 
za wszystko, 

za przygotowanie 
nas do życia,

za serce nam okazane,
za pomoc w każdej porze 

dnia i nocy.

Nikt nam Matki nie zastąpi.
Pamięć o Niej trwa zawsze.

Pamiętamy też kiedy
nasze Matki odejdą  do Pana.

Modlimy się za ich dusze
aby Bóg dał im niebo.

Matką wszystkich jest Maryja,
Garniemy się do Jej 

opiekuńczych ramion.
Przychodzimy do Niej 

modlić się,
powierzać problemy i radości.

Czy kochasz swoją Matkę ?
Czy zawsze o niej pamiętasz ?

Pomyśl szczerze i pamiętaj 
o swojej Matce nie tylko 

raz w roku.
Mateńko, Mamusiu, matko

opiekuj się nami zawsze !
                          

Stefan Suwała

Z okazji zbliżających się 
imienin 

naszej współredaktorce 
Pulinie Janik

życzymy dużo zdrowia, 
radości, Bożego 

błogosławieństwa na 
każdy dzień, opieki 

Matki Bożej, spełnienia 
marzeń oraz uśmiechu 
na każdy dzień życia.

Z okazji Twojego dnia 

M A M O . . . 
Za wczoraj i dziś, 
zawsze tak samo, 

każdym czułym serca uderzeniem i 
każdym z niego płynącym życzeniem 

zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze 
słowami największej wdzięczności. 

Za wszystkie dla mnie trudy
 i starania, 

składam Ci dzisiaj podziękowania. 
Niech Jezus Chrystus zawsze będzie przy 
Tobie i pomagał Ci Mamo w codzienności 

twojego życia, a Maryja niech ochrania 
Cię płaszczem miłości  od złego.

Dziś moje serce mówi: 
dziękuję Mamo 
za Twą miłość. 

Ona pozostanie jak światło na całe moje 
życie.

 D Z I E Ń  M A M Y  . . . . .
Zawsze jest przy mnie. Nie opuszcza w najtrudniejszych chwilach, zostaje 

ze mną, pomaga. Zna mnie na wylot, wie, kiedy coś jest nie tak. Kocha mnie 

taką, jaką jestem, bez względu na wszystko. Tak… To moja mama.
Od zarania dziejów jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Uczy nas życia 

od początku, pokazuje dobro i zło.  Razem z gorącą miłością, wpaja nam zasady, 
których trzeba przestrzegać, przekazuje potrzebną wiedzę. Z czasem funkcje 
te przejmą kościół i szkoła, ale to Ona pierwsza wskazuje nam drogę którą 
mamy kroczyć.

 Dawniej matki siedziała w domu, zajmowały się potomstwem, domem. 
Ich życiem były dzieci i obejście. Z pokolenia na pokolenia mówiły córkom, ze 
najważniejsze to być dobrą żoną i gospodynią. Kochały to życie, ale nie każda 
mama miała z niego satysfakcję. 

 W XIX wieku kobiety, w tym matki lub przyszłe matki, zaczęły domagać 
się prawa do kształcenia się. Chciały być na równi z mężczyznami, chciały się 
uczyć, pracować. Gdy w końcu w roku 1952 kobietom przyznano prawo do 
piastowania wszystkich urzędów, uległo zmianie życie ówczesnych matek.

 Nie każda mama chciała pozostać przy „garach”, przecież nie o to walczyły 
sufrażystki. Kobiety poświęcały więcej czasu nauce, pracy. Choć nie od razu, 
to coraz częściej dzieci i dom odchodziły na drugi plan, by zrobić miejsce dla 
kariery.

 W dzisiejszych czasach mama zajmuję się i jednym i drugim czyli – pracuję 
i wychowuje dzieci. Wielu kobietom udaje się to pogodzić, jednak niektóre zaniedbują 
którąś z rzeczy. Albo notorycznie spóźniają się do pracy, bo musiały odwieść 
dziecko do szkoły, albo odwrotnie – dziecko się spóźnia, bo zabiegana mama 
nie miała czasu go dopilnować. 

 Przez cały ten czas jednak, mama pozostaje mamą i to że pracuje, czy 
to, ze siedzi w domu, nic nie zmienia. Zawsze możemy liczyć na jej pomoc, 
oddanie miłość… I kochamy ją. Kochamy najbardziej na świecie. 

Paulina Janik 
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W M I N I O N Y M 
T Y G O D N I U

OCHRZCZONE ZOSTAŁY

17 maja
  Maja Bańkowska
  Roksana Bańkowska

„ Chrzest jest fundamentem. 
Nie byłoby sensu kłaść fundament, 
a potem zaprzestać budowy, 
bo wtedy fundament szybko zniknie 
porośnięty trawą i krzewami”.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
   ZAWARLI

16 maja 
Sylwia Gozdór i Piotr Nowak

„Miłość nie polega na wzajemnym 
wpatrywaniu się w siebie, ale 
wspólnym patrzeniu w tym samym 
kierunku”.

ODESZLI DO PANA

14 maja 2009
Czesław Słomka ( l. 78)

14 maja 2009
Zofia Pisarek( l. 90)

15 maja 2009
Alicja Borkowicz ( l. 71)

„Nie śmierć rozdziela ludzi, 
lecz brak miłości”...
   

1. Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich ze szkoły 
podstawowej nr 23 będą przeżywały rocznicę I Komunii Świętej.
2. Również dzisiaj o godz. 1600 Msza Święta i Nabożeństwo Majowe 
na Godowie.
3. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 1700.
4. Nabożeństwa Majowe w naszym kościele odbywają się: w dni 
powszednie o godz. 1900.
5. We wtorek, 26 maje, przypada Dzień Matki, w naszych modlitwach 
pamiętajmy o naszych Mamach.
6. W piątek, 29 maja, odbędzie się doroczna, Diecezjalna Procesja 
Różańcowa, pod hasłem: „Maryja Matką Życia”, z 4 kościołów 
stacyjnych do Katedry, zakończona Mszą Świętą o godz. 1900, 
pod przewodnictwem abp. Zygmunta Zimowskiego. Nasz dekanat, 
południowy, zbiera się przy kościele Chrystusa Nauczyciela na 
Plantach. Rozpoczęcie procesji o godz. 1830.
7. Uroczystości rozpoczną się o godz. 18.00 nabożeństwem 
majowym w czterech kościołach stacyjnych
8. W sobotę, 30 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Apostołów – Patronki Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego – Księży Pallotynów i naszego kościoła parafialnego. 
Msze Święte tego dnia będą odprawiane o godz. 630; 800; 930 i 1800.
9. Również 30 maja, w sobotę, wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym „Magnificat” zaprasza na modlitewne czuwanie w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie rozpocznie się o godz. 2100, 
Apelem Jasnogórskim, a zakończy Mszą Świętą o północy.
10. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny w Kościele. 
Kończy się zatem czas spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej.
11. W przyszłą niedzielę, 31 maja, odbędzie się w naszej parafii 
Festyn Rodzinny organizowany przez Świetlicę Caritas Palotyńską. 
Rozpoczęcie festynu Mszą Świętą o godz. 1200, zakończenie około 
godz. 1900. Zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli tego dnia 
oddać krew, bezcenny dar życia. Autokar punktu krwiodawstwa 
będzie przyjmował chętnych od godz. 1100. Serdecznie zapraszamy 
Wszystkich Parafian do wzięcia udziału w festynie. Całkowity dochód 
z organizowanych loterii zostanie przeznaczony na działalność 
Świetlicy działającej przy naszej parafii.
12.   6 czerwca, odbędzie się na polach Lednickich 13 Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodzieży, pod hasłem: „Rozpoznaj czas”. Organizujemy 
wyjazd na to spotkanie, zapisy w zakrystii po każdej Mszy Świętej 
i w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy. Koszt wyjazdu 60 
zł. Wyjazd w sobotę, 6 czerwca, o godz. 500, powrót w niedzielę, 7 
czerwca, około godz. 1300.


