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22/04/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
22 kwietnia 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Leonii, Łukasza
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 3, 13-15.17-19
PSALM 4, 2.4-9 
1 J 2, 1-5a
EWANGELIA:  Łk 24, 35-48

23 kwietnia 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski
Imieniny: Wojciecha, Jerzego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 3-8
PSALM 40, 7-8a.8b-10.11
Flp 1, 20c-30
EWANGELIA: J 12, 24-26

24 kwietnia 2012 r. – WTOREK
Imieniny: Grzegorza, Fidelisa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51-59; 8,1
PSALM 31, 3cd-4.6 i 7b i 8a.17 i 21ab
EWANGELIA: J 6, 30-35

25 kwietnia 2012 r. – ŚRODA
Św. Marka, Ewangelisty
Imieniny: Marka, Jarosława
LITURGIA SŁOWA: 
1 P 5, 5b-14
PSALM 89, 2-3.6-7.16-17
EWANGELIA: Mk 16, 15-20

26 kwietnia 2012 r. – CZWARTEK
Najświętszej Mari Panny, Matki Dobrej Rady 
Imieniny: Marzeny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26-40
PSALM 66, 8-9.16-17.19-20
EWANGELIA: J 6, 44-51

27 kwietnia 2012 r. – PIĄTEK
Imieniny: Zyty, Teofila
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1-20
PSALM 117, 1.2
EWANGELIA: J 6, 52-59

28 kwietnia 2012 r. – SOBOTA
Św. Joanny Berty Molli
Imieniny: Piotra, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 31-42
PSALM 116B,12-13.14-15.16-17
EWANGELIA: J 6, 55.60-69

EWA NGELI A: Łk 24,  35 -  48  

„Duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że Ja mam.”

Kiedy zmartwychwstały Jezus staje wśród swoich 
uczniów, ci są zmieszani i budzą się w ich sercach 
wątpliwości. Te ostatnie szybko ustępują miejsca radości, 
bo Pan poleca im „dotknijcie Mnie” i przekonajcie się, że 
nie jestem duchem. Aby w pełni przekonać zebranych, 
że nie jest zjawą, ale zmartwychwstałym żyjącym człowie-
kiem, pyta się czy mają coś do jedzenia. „Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.” Zmar-
twychwstały Chryste, jak oświeciłeś umysły uczniów, tak 
oświeć nas, abyśmy zrozumieli, że to wszystko musiało 
się wypełnić, co o Tobie jest napisane, i byśmy byli 
Twoimi świadkami.  

Adam Żak

MYŚL 
       ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

„Pragnę, byś raczył w każdej chwili prowadzić mnie wszędzie, 
bym cały był w Tobie, bo jesteś Wszystkim, i abym był przekształ-

cony we Wszystko – wszak jesteś 
Wszystkim! – tak, aby nad trwałą mą 
nicością triumfowała Twoja wszech-
moc, a nieskończone Twe miłosierdzie 
odnosiło wciąż triumf nad niepojętą 
moją nędzą, skłonnością do zbrodni, 
niewdzięczności, bezbożności, nie-
dowiarstwem, nieczystością, święto-
kradztwem. Dlatego pragnę teraz i 
na zawsze szukać Ciebie we wszyst-
kich rzeczach. Z Tobą mogę wszystko, 
wszystko chcę czynić dla Ciebie.” 
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CHRYSTUS PAN 
ZMARTWYCHWSTAŁY 
Trzeciego dnia
Pan Jezus powstaje z grobu.
Zwycięża śmierć
I ukazuje nam życie wieczne.
Pokonał wszystkie moce złe.

Pamiętaj, że jesteś
stworzony na „obraz
i podobieństwo Boże.”

Tak postępuj, abyś
po śmierci zasłużył
na chwałę zmartwychwstania – 
z Panem Bogiem królował.

Radość płynie
przez cały Boży świat.
Radość płynie
w ludzkich sercach.
Nadzieja zbliża się 
do każdego człowieka,
który odchodzi do
Pana na wieczność.

Będę oglądał Jego oblicze.
Będę kochał Boga na wieki, 
Jemu służył wiecznie.

Niech zabrzmi 
w naszych sercach
wesołe Alleluja!
I popłynie na cały
Boży świat.
Mam Boga na wieki!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 

Stefan Suwała 

KATECHEZA XXXV 
LITURGIA SŁOWA (3): CREDO, 

MODLITWA POWSZECHNA
W kolejnej katechezie o Liturgii Słowa zajmiemy się wy-

znaniem wiary i modlitwą powszechną.
 
Po homilii w niedziele i uroczystości wierni wyznają wiarę 

według formuły zatwierdzonej przez Kościół. Jest to symbol 
nicejsko-konstantynopolitański. W jego miejsce, zwłaszcza 
w czasie Wielkiego Postu i w Okresie Wielkanocnym, można 
użyć symbolu chrzcielnego Kościoła Rzymskiego zwanego 
Składem Apostolskim. Zaleca się je odmówić także z okazji 
szczególnych celebracji. Jest to nasza odpowiedź na Słowo 
Boże. Wyznanie wiary śpiewa lub recytuje kapłan wraz z lu-
dem, zachowując postawę stojącą. Gdy symbol jest śpiewany, 
jego wykonanie może być stosowane przez lud na przemian 
ze scholą, a jeśli jest recytowane, to oprócz wspólnej recytacji 
można je odmawiać na przemian z podziałem na dwa chóry. 
W większe uroczystości zaleca się, aby wyznanie wiary było 
śpiewane.

 
Podczas wypowiadania słów: „I za sprawą Ducha Świętego 

przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” względnie: 
„który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny” 
wszyscy głęboko się pochylają, a w uroczystości Zwiastowania 
i Narodzenia Pańskiego klękają na te słowa.

 
Liturgię Słowa kończy modlitwa powszechna. Wstęp i ora-

cję końcową wypowiada główny celebrans, natomiast wezwa-
nia modlitwy wypowiadają wierni. Mogą być one wygłaszane 
z ambony lub innego odpowiedniego miejsca przez diakona, 
kantora, lektora lub innego świeckiego. Odczytywanie we-
zwań tej modlitwy nie należy do kapłana. Wierni w tym czasie 
stoją i przyłączają się do modlitwy przez wspólne wezwanie 
wypowiadane po każdej intencji albo zachowują ciszę.

 
Treść intencji powinna być zwięzła, ułożona w duchu mą-

drej wolności i wyrażająca błagania całej wspólnoty. Należy w 
niej uwzględnić następujące intencje: w potrzebach Kościoła, 
za rządzących i o zbawienie całego świata, za doświadczanych 
trudnościami i za miejscową wspólnotę. W okolicznościowych 
celebracjach takich jak udzielanie sakramentu bierzmowania, 
błogosławienie małżeństwa, pogrzeb, porządek intencji może 
bardziej liczyć się z określonymi okolicznościami. Wezwań ma 
być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć.

 
Wypada, aby ta modlitwa była przemyślana, starannie 

przygotowana i zanoszona z zasady we Mszach świętych spra-
wowanych z udziałem wiernych.

za: www.diecezja.radom.pl

Ż Y C Z E N I A
Drogim kapłanom:

Markowi Kujawskiemu SAC 
i Markowi Tomulczukowi SAC

życzymy, by nieustannie 
trwali w pełnieniu Bożej woli…

Niech miłość, którą niosą w swoich 
sercach i dłoniach 

dotrze do jak największej ilości osób…
Niech Pan zmartwychwstały 
prowadzi drogą ku niebu…

Niech Boże Królestwo rozkwita 
w każdej chwili życia…

Niech miłość, którą niosą w swoich 
sercach i dłoniach 

dotrze do jak największej ilości osób…
Niech Pan zmartwychwstały 
prowadzi drogą ku niebu…

Niech Boże Królestwo rozkwita 
w każdej chwili życia…
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Rozsypały się liliowe, białe, żółte

krokusy i goryczki

po tatrzańskiej, wiosennej już hali.

Śmiejąc się do górskiego błękitu 

kwietniowego nieba.

Swoim pięknem cieszą oczy 

podhalańskich górali:

„To już prawdziwa wiosna! 

Takiej pory po zimie nam trzeba…”

Roztańczyli się w „Krzesanym” górale

Z wielką werwą, ogniście, wesoło!

I wiesz – nie zmęczyli się tym 

skocznym tańcem wcale;

Pohukując, śmiga każdy przez 

ciupagę wysoko,

hej, hej, wysoko!

W dole, hen, daleko błyszczy zielono – złociste 

Morskie Oko…

Tańcem, śpiewem chwalą Boga za łaskę,

Łaskę wiosny, pogody i słońca.

Gdyby mogli, tańczyliby swego 

„Krzesanego” – bez końca;

A świat kwiatów – fiołkowych, śnieżystych,

milcząc patrzy w słońce w ciszy uroczystej.

Rozumieją się kwiatuszki bez słów doskonale,

no bo, czują się tu, pod Tatrami wspaniale! 

Radość je rozpiera wprost bezmierna:

- Boże! Łaska Twoja, Dobroć Miłosierna

to sprawiła, że tak piękne jesteśmy,

Nie ma końca więc – pełnej uwielbienia 

dla Ciebie

naszej kwiecistej, wdzięcznej pieśni!

Ty stworzyłeś przecież także złote Słońce,

Chwalić Ciebie więc i dziękować będzie – 

bez końca…

I krokusy, goryczki, fiołki płatków 

swych aksamitem

gdzieś w marzeniach kwiecistych

poszybować chciałyby hen, 

wysoko w niebiańskie błękity,

Chcąc dziękować swemu Stwórcy za piękno.

Pieśni gorącą śpiewają – a serduszka ich

z zachwytu omal nie pękną.

Śliczna wiosna pod strzępiastymi Tatrami

krzyczy w przestrzeń górską

tyloma barwnymi, o tysiącu zapachów, 

kwiatami!

A krokusy, szarotki, późne przebiśniegi

patrząc w stronę leżących w żlebach śniegów

snują opowieść czarowną bez słów 

o bezmiernej Dobroci Boga.

Słysząc ją – człowieka opuszcza 

wszelka trwoga,

a ogarnia wielka miłość do Niego,

wie, że Pan Bóg nigdy nie opuści biednego.

Tatku Drogi – Ty za życia tak góry kochałeś

przemierzałeś ich szlaki stopami.

Gdy Cię nie ma na Ziemi, tu z nami

TOBIE wiersz ten poświęcam o górach,

o dniach pięknych, które znikły w przeszłości

I o Bożej, takiej pięknej Miłości.

Katarzyna Wilczyńska

WIOSENNE KWIETNIOWE SZCZĘŚCIE
(Mojemu Kochanemu Tacie z okazji 100. rocznicy urodzin – 27 kwietnia 1912 roku)

„To już prawdziwa wiosna! 



4 | Moja Parafia druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

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, Renata Ochalska, Stefan Suwała, Adam Żak, 
Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC, Piotr Dyjo, Bernard Pająk, Jacek Dobosz.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii s. Almę Woźniak, zmartwychwstankę, która przybliża nam

charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Po Mszach świętych będzie można 
złożyć ofiary do puszek na potrzeby formacji sióstr zmartwychwstanek.

2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji księży: Marka Kujawskiego SAC 
i Marka Tomulczuka SAC z okazji ich imienin. Solenizantów polecamy pamięci modlitewnej.

3. Zapraszamy dzisiaj na Nabożeństwo na godz. 1700.

4. Jutro, 23 kwietnia, przypada Uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. 
Pamiętajmy w modlitwach o naszej Ojczyźnie. 

5. Próby dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, ze Szkoły nr 9, będą miały miejsce 
w kościele w poniedziałek, wtorek, środę i piątek o godz. 1845. Obecność obowiązkowa.

6. W przyszłą niedzielę, o godz. 1045,  zostanie odprawiona Msza święta w intencji 
      Księdza Proboszcza Zygmunta Rutkowskiego SAC z okazji jego  imienin. Solenizanta polecamy 

pamięci modlitewnej.

Sakrament chrztu 

świętego w marcu przyjęli:

Wiktor Gos

Kornel Jurek

Nadia Gawron

Bartłomiej Michał Bujak

Liwia Pożyczka

Odeszli w marcu do Pana:

Tadeusz Nobis /l. 69/
Genowefa Frąk /l. 88/
Jadwiga Pyziak /l. 80/

Małgorzata Bogumiła Szymańska /l. 54/
Eleonora Ewa Czekańska /l. 80/

Janina Krucińska /l. 85/
Stanisław Gaca /l. 82/

Bronisław Głowacki /l. 92/
Marianna Żyła /l. 89/
Józef Osiński /l. 61/

Antoni Adam Duliński /l. 66/
Tadeusz Stanisław Kowalewski /l. 63/

Kazimiera Teresa Stala /l. 68/
Paweł Wójcik /l. 35/
Julian Bilke /l. 70/

Lucyna Surowiec /l. 88/
Kazimierz Adamczyk /l. 77/

Krzysztof Tomasz Idziak /l. 57/
Jan Patynowski /l. 71/
Zofia Białczak /l. 95/

Daniela Tomaszewska /l. 83/


