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 III  NIEDZIELA WIELKANOCNAK a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
8 maja 2011 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Wiktoria, Lizy, Stanisława
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 2, 14.22-28
PSALM 16, 1-2a.5.7-11
1 P 1, 17-21
EWANGELIA: Łk 24, 13-35 

9 maja 2011 r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Stanisława, biskupa i męczennika
Imieniny: Grzegorza, Bożydara,  
       Katarzyny   
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-18.28-32.36
PSALM 100, 1-5
Rz 8, 31-39
EWANGELIA: J 10, 11-16

10 maja 2011 r. – WTOREK
Imieniny: Izydora, Antoniny
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 7, 51-59; 8,1
PSALM: 31, 3-4.6-8.17-21
EWANGELIA: J 6, 30-35

11 maja 2011 r. – ŚRODA
Imieniny: Igi, Ignacego, Władysława 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 1-8
PSALM 66, 1-7
EWANGELIA: J 6, 35-40

12 maja 2011 r. – CZWARTEK
Imieniny: Joanny 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9.16-17.19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51

13 maja 2011 r. – PIĄTEK
NMP Fatimskiej
Imieniny: Gerwazego, Roberta, 
Serwacego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1-2
EWANGELIA: J 6, 52-59

14 maja 2011r - SOBOTA
Św. Macieja Apostoła
Imieniny: Bonifacego, Dobiesława
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 15-17.20-26
PSALM 113, 1-8
EWANGELIA: J 15, 9-17

EWA NGELI A: Łk 24,  13 -  35 

ŻYCZENIA
Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu
w dniu imienin 
życzymy mocy Ducha Świętego
w kapłańskiej posłudze,
by głosząc Słowo i sprawując 
sakramenty
dotykał ludzkich serc
i by przemieniały się one 
w żyzną glebę i wydawały plon.

O G Ł O S Z E N I E
      W poniedziałek, 16 maja, po Nabożeństwie majowym – o godz. 19.30, 
zostanie odprawiona Msza święta z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda 
Rydza – wieloletniego duszpasterza naszej parafii. Tego dnia Jubilat oso-
biście odprawi Mszę świętą w naszym kościele i spotka się z parafianami, 
których serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. 

„Nie mają już wina” 
– rzekła w Kanie Galilejskiej.

I za chwilę było wino.
Maryja może ci wybłagać wszystko.

Ofiaruj jej tylko swój czas – 
- majowy wieczorny spacer 

i udział w Nabożeństwie majowym.
Zapraszamy codziennie na 1900,

(w niedziele na 17 00).

„Jezus przybliżył się i szedł z nimi.” 
Uczniowie nie poznali Jezusa w człowieku, który szedł z nimi. Jakie 

znaczenie miało to spotkanie? Słuchali uważnie tego, o czym mówił. 
„Wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.” Dopiero 
„gdy wziął chleb… połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły 
i poznali Go.” Uwierzyli. Od czego zaczęła się moja wiara? Kiedy uwie-
rzyłem i czy jeszcze wierzę Jezusowi? Tyle razy słuchałem wyjaśnień 
Pisma, tyle razy słyszałem: „Bierzcie i jedzcie”, ale czy zrozumiałem, że 
tylko Jemu mogę zawierzyć? Czy proszę Go: „Zostań z nami”? Panie 
Jezu, otwieram Ci drzwi mego serca i proszę bądź ze mną.                                                                        Adam Żak
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W związku z be-
atyfikacją polskiego 
papieża – Jana Pawła II, 
postanowiłem zapy-
tać naszych parafian, 
jak wspominają po-
stać Ojca Świętego, 
co pozostawił On w 
ich sercach. Oto nie-
które wypowiedzi, 
które usłyszałem

Wojciech, 38 lat:
Jan Paweł II jest przede wszystkim wzorem, bo 

wzorów nam brakowało i brakuje. Takim świętym 
z krwi i kości, a nie z legend - wiec był najlepszym 
przykładem tego, jak w dzisiejszym świecie kiero-
wać się sumieniem, jak mówić do milionów ludzi, 
a pozostać skromnym i jak być obywatelem świata 
nie przestając być Polakiem. Beatyfikacja pozwo-
li nam lepiej go poznać, dłużej żywo zachować w 
pamięci, więc i próbować żyć jak On.

Jadwiga, 65 lat:
W ostatnim czasie przebywałam za granicą. Spo-

tkałam tam wielu ludzi – również tych, którzy nie 
wierzą w Boga. Najgorsze dla mnie jest to, że my 
ludzie wierzący, nie potrafimy obronić swojej wia-
ry. W związku z tym, największym jej autorytetem 
jest dla mnie Jan Paweł II. Jeżeli on wierzył, to nie 
sposób czynić inaczej. Dla mnie jest tym, który dał 
mi silne poczucie wiary. Jeżeli nawet momentami 
mam jakieś zachwiania, wystarczy, że pomyślę o 
Ojcu Świętym i wszystkie wątpliwości odchodzą.

Sylwia, 36 lat:
Jan Paweł II był dla mnie nie tylko papieżem, ale 

cudownie ciepłym, pogodnym ojcem, który dawał 
siłę i pokazywał mi jak radzić sobie z cierpieniem. 
Myślę, że Ojciec Święty jest dla mnie wielkim wzo-
rem na przyszłość, bo przecież każdy z nas kiedyś 
będzie stary, a nasz papież pięknie pokazał, że 
do końca można z podniesioną głową nieść swój 
krzyż. Beatyfikacja to nie tylko wielkie wydarze-
nie. Daje mi ona wielką siłę i nadzieję, że teraz jako 
święty Jan Paweł II będzie czuwał i błogosławił mi 
z domu Pana.

Michał, 20 lat:
Ojciec Święty Jan Paweł II natchnął moje życie, 

by stało się lepsze. Była to pierwsza osoba w moim 
życiu, która pokazała mi, że warto żyć, modlić się, 
warto być katolikiem. W moim życiu papież zrobił 
bardzo wiele. Od modlitw za jego pośrednictwem 
rozpocząłem moją „przygodę” z Kościołem.

Norbert, 36 lat:
Jan Paweł II zawsze był dla mnie autorytetem. 

Wzbudził on we mnie chęć modlitwy o powołania. 
W tym roku minie 15 lat od czasu, kiedy mogłem 
się z nim spotkać na audiencji. Wspominam ten 
czas z wielkim przejęciem – mogłem zobaczyć i 
spotkać się ze świętym.

Emanuel, 30 lat:
Pamięć o Ojcu Świętym trwa we mnie codzien-

nie. Za każdym razem kiedy otwieram Pismo Świę-
te, widzę jego słowa, które mam w formie nalepki 
przyklejone do Biblii. Papież mówi tam, aby czytać 
i rozważać Ewangelię. Dlatego codziennie myślę 
o nim i dziękuję mu za zaproszenie do modlitwy, 
którą jest medytacja Słowa Bożego.

Paweł, 16 lat:
Jan Paweł II był nauczycielem i przykładem. Cho-

ciaż nie pamiętam go dobrze, to wiem, że mówił 
piękne słowa, które czytałem nie raz. Szczególnie 
w pamięci zapadły mi jego słowa, które wygłosił 
podczas pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi”.

Robert, 41 lat:
Kochany Ojciec Święty Jan Paweł II to dla mnie 

przede wszystkim wzór człowieka, ojca, nauczy-
ciela i przyjaciela piastującego tu na Ziemi najwyż-
szy urząd kapłański. To największy z rodu Słowian, 
który przeprowadził bezpiecznie Kościół w trzecie 
tysiąclecie, oddając nas wszystkich w kochające 
ręce miłosiernego Boga.

Halina, 72 lata:
Dla mnie Ojciec Święty Jan Paweł II to największy 

autorytet naszych czasów. Głosił Chrystusa całemu 
światu nie tylko słowem, ale całym swoim życiem. 
Wierny syn narodu polskiego, któremu dobro Oj-
czyzny zawsze leżało na sercu.

   wysłuchał 
Bernard Pająk

JAN PAWEŁ II - WZÓR I AUTORYTET
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Adam Wesołowski
Szymon Krzysztof Kwiatkowski
Amelia Jamka
Karolina Kołodziejczyk
Oliwier Czapliński
Hanna Maria Kiełbiowska
Marcel Lis
Julia Dziuba
Klaudia Grażyna Wolańska
Oliwier Tereszkiewicz
Paulina Mnich
Maja Nikola Rdzanek
Julia Szymańska
Aleksander Świgoń
Bartosz Aleksander Skwarczyński
Alicja Tuzimek
Julia Dzwonka

Kacper Zbigniew Dzwonka
Liliana Maria Jary
Anna Kozłowska
Hanna Weronika Cholewińska
Mike Kwaterkiewicz
Maja Maria Turzyńska
Zuzanna Kosiela
Nadia Jamka
Szymon Andrzej Znamiec
Kacper Adrian Godek
Maja Nikola Szeląg
Wiktoria Sałata
Maciej Bednarczyk
Mikołaj Drużyński
Philipp Westphal
Aleksander Świętek

Sakrament chrztu świętego w kwietniu przyjęli:

KATECHEZA XIII 
PATENA MSZALNA 

Wśród przedmiotów wyma-
ganych do sprawowania Mszy 
świętej specjalnym szacunkiem 
należy otaczać naczynia liturgicz-
ne, głównie kielich i patenę, w 
których ofiaruje się chleb i wino, 
konsekruje się i z których spoży-
wa się Ciało i Krew Chrystusa. Dziś 
zatrzymamy się nad symboliką i 
znaczeniem pateny. Tak jak inne 
naczynia liturgiczne powinna być 
wykonana ze szlachetnego me-
talu, a przed uchronieniem od 
zniszczenia korozją powinna być 
pozłocona. W przypadku pateny 
mszalnej głębokiej, pozłaca się jej 
wnętrze.

Do konsekrowania hostii można 
używać pateny płaskiej lub jednej 
głębszej pateny, na której złożo-
ny jest chleb dla kapłana i diako-
na oraz dla innych usługujących i 
wiernych.

Prawo liturgiczne przewiduje 
specjalną modlitwę błogosławień-
stwa pateny mszalnej; oto jej treść: 
„Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na swo-
ich synów i córki, którzy z radością 
złożyli na ołtarzu nową patenę. 

Niech Twoje błogosławieństwo 
uświęci to naczynie, które Twoi 
wierni przeznaczyli do sprawo-
wania Ofiary Nowego Przymierza. 
Prosimy Cię, Panie, abyśmy skła-
dając Najświętszą Ofiarę, na ziemi 
czerpali moc z Twoich sakramen-
tów i zostali przepojeni Twoim 
Duchem, aż w królestwie niebie-
skim razem ze świętymi będziemy 
mogli zasiąść do wieczystej uczty 
z Tobą. Tobie chwała i cześć na 
wieki”.

Patenę mszalną z hostią prze-
znaczoną do konsekracji wierni 
przynoszą w procesji do ołtarza i 
przekazują kapłanowi, to ona sta-
je się wybranym naczyniem do 
przechowywania w czasie cele-
bracji Mszy świętej postaci Ciała 
Pańskiego. Następnie kapłan w 
czasie przygotowania darów w 
geście ofiarniczym unosi patenę z 
chlebem nad ołtarzem i odmawia 
modlitwę wzywającą błogosła-
wieństwa Bożego nad tym chle-
bem, który jest owocem ziemi i 
pracy rąk człowieka. Na zakończe-
nie zaś Modlitwy Eucharystycznej 
kapłan unosi wysoko patenę z Cia-
łem Pańskim oraz kielich z Krwią 

Pańską, aby uwielbiać tajemnicę 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 
Wszyscy zgromadzeni odpowia-
dają uroczyste Amen, jako wyraz 
swojej solidarnej modlitwy i znak 
wiary w obecnego Boga. Patena 
pojawi się raz jeszcze w obrzędach 
Komunii, kiedy kapłan bierze z pa-
teny Ciało Pańskie i ukazuje wier-
nym, by mogli adorować obecne-
go Pana i z radością przyjmowali 
Go do swego serca.

Ten prosty znak naczynia li-
turgicznego, jakim jest patena 
mszalna, uświadamia nam naszą 
gotowość do przyjmowania Ciała 
Pańskiego. Tak jak patena służy 
w czasie Mszy świętej, by na niej 
Chrystus znalazł dla siebie miesz-
kanie, tak nasze serce, złote god-
nością łaski Bożej, ma stawać się 
ciągle zdolne do Adoracji Najwyż-
szego Pana i rozbudzać w sobie 
nadzieję życia wiecznego.

Modlimy się więc dzisiaj: „Synu 
Boży, Ty chlebem życia i napojem 
zbawienia zaspokajasz głód i pra-
gnienie Ciebie, spraw, abyśmy z 
misterium Eucharystii czerpali mi-
łość do Ciebie i wszystkich ludzi”.

za: www.diecezja.radom.pl
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OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy diakonowi Ireneuszowi Najdkowi za jego po-

sługę w naszej parafii. 1 maja zakończyła się jego praktyka 
duszpasterska. Życzymy, by święcenia kapłańskie, które nie-
bawem przyjmie stały się największą radością jego życia.

2. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 930 dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 23 przystąpią do I Komunii świętej. W Białym Tygodniu 
dzieci przychodzą na godz. 1800.

3. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w in-
tencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC z okazji jego imie-
nin. Solenizanta polecamy modlitwom.

4. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 1900, a w 
niedziele o godz. 1700.

5. Dzisiaj o godz. 1800 Msza święta dziękczynna za beatyfikację 
Ojca Świętego Jana Pawła II oraz  w intencji pielgrzymów 
„Białej 11”.

6. Jutro, 9 maja, przypada - przeniesiona z dzisiaj - Uroczystość 
św. Stanisława, Patrona Polski. W sposób szczególny tego dnia 
pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej umiłowanej Oj-
czyźnie. Msze święte jak w dzień powszedni.

7. Próby dla dzieci ze Szkoły nr 9, które 15 maja będą przeży-
wały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej we wtorek, środę i 
czwartek o godz. 1645. Spowiedź dla dzieci rocznicowych w 
sobotę, 14 maja, o godz. 900.  Uroczystość Rocznicy w przy-
szłą niedzielę o godz. 930. Wszystkich niezainteresowanych 
tą uroczystością prosimy o przyjście do kościoła na Msze 
święte w innych godzinach.

8. W piątek, 13 maja, Nabożeństwo fatimskie dla osób star-
szych, chorych i cierpiących. Od godziny 830 różaniec i oka-
zja do spowiedzi, natomiast o godz. 900 Msza święta.

9. Również w piątek, 13 maja, pierwsze w tym roku Nabożeń-
stwo fatimskie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Odczytanie 
intencji o godz. 1730, następnie o godz. 1800 Msza święta, a 
po niej procesja fatimska z figurą Matki Najświętszej, róża-
niec i Nabożeństwo majowe.

10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ”Magnificat”, zapra-
sza na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 
w Częstochowie, które odbędzie się w sobotę, 21 maja. 
Wyjazd o godz. 430 spod kościoła. Koszt 45zł. Zapisy w zakry-
stii po każdej Mszy świętej.  

Ryszard Kręciał /l. 75/

Marek Grzegorz Winiarski /l. 48/

Jadwiga Skierczyńska /l. 78/

Stanisław Pełka /l. 76/

ks. Jan Jędraszek /l. 79/

Danuta Kupiec /l. 80/

Janina Jaroszek /l. 79/

Henryk Fundowicz /l. 73/

Bogdan Brzozowski /l. 81/

Kinga Mnich /l. 58/

Zofia Kazimiera Podkańska /l. 65/

Tomasz Nowakowski /l. 56/

Stefan Adolf Wieczorek /l. 68/

Józef Drabik /l. 78/

Adela Tuzimek /l. 85/

Odeszli 
w kwietniu 
do Pana:

Sakrament 

małżeństwa

 w kwietniu 

zawarli:

Ewelina Szewczyk 

                   i Cezary Jerzy Jagiełło

Małgorzata Trybusińska 

      i Jarosław Rychlicki

Barbara Ewa Szumielewicz 

      i Daniel Marek Opałka

Joanna Michalczyk 

      i Robert Strzecha

Emilia Monika Powęzka 

                   i Robert Stanisław Wieczorek

Małgorzata Edyta Szmidt 

     i Łukasz Norbert Brzeski


