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W N I E B O W S T Ą P I E N I A   W N I E B O W S T Ą P I E N I A   

P A Ń S K I E G OP A Ń S K I E G O

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 896 
20/05/2012

K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
20 maja 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Bernardyna, Aleksandra
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3.6-7.8-9 
Ef 1, 17-23
EWANGELIA:  Mk 16, 15-20  

21 maja 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
Imieniny: Jana, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1-8
PSALM 68, 2-3.4-5ac.6-7ab
EWANGELIA: J 16, 29-33

22 maja 2012 r. – WTOREK
Św. Rity z Cascia, zakonnicy
Imieniny: Heleny, Rity
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-27
PSALM 68, 10-11.20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a

23 maja 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Iwony, Dezyderiusza
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 20, 28-38
PSALM 68, 29-30.33-35a.35b-36c
EWANGELIA: J 17, 11b-19

24 maja 2012 r. – CZWARTEK
Święto Najświętszej Maryi Panny, 
Wspomożycielki Wiernych
Imieniny: Zuzanny, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM 16, 1-2a i 5.7-8.9-10.11
EWANGELIA: J 17, 20-26

25 maja 2012 r. – PIĄTEK
Imieniny: Urbana, Grzegorza
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1-2.11-12.19-20ab
EWANGELIA: J 21, 15-19

26 maja 2012 r. – SOBOTA
Maryi Królowej Apostołów, Dzień Matki
Imieniny: Pauliny, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16-20.30-31
PSALM 11, 4.5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

EWA NGELI A: Mk 16,  15-20 
„…a Pan współdziałał z nimi 

i potwierdzał naukę znakami…”

Słowa te dotyczą Apostołów, którzy otrzymali polecenie: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.”  My również mamy 
być apostołami głoszącymi Ewangelię własnym życiem. 
Samo głoszenie Słowa nie wystarcza. Jeżeli mam być 
apostołem, to Pan winien współdziałać ze mną i potwierdzać 
to znakami. Czy tak jest w rzeczywistości? Pan współdziałał 
z jedenastu Apostołami, bo oni współdziałali z Nim. Przez ich 
ręce Jezus potwierdzał znakami głoszoną przez nich naukę. 
A gdzie są dziś znaki? Dlaczego słowa: „złe duchy wyrzucać 
będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk” 
albo się nie sprawdzają, albo nie wierzę w nie? Wyjaśnia to 
św. Paweł: „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra.” (Rz 8, 28). Coś widocznie nie jest w porządku 
z moją miłością i z wiarą, która „góry przenosić” miała. Jezu daj, 
aby moja wiara i miłość nie musiała być utwierdzana znakami. 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20, 29).

Adam Żak
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MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Ale Ty, o Boże mój, jesteś Trojaki w Osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty: 

wierzyć zatem należy, że dusza ma jest żywym obrazem Twoim, Ojcze, Synu 
i Duchu Święty! Lecz Ty, o Boże mój, jesteś nieskończoną Potęgą: mam zatem 
wierzyć, że dusza moja jest żywym obrazem nieskończonej Twojej potęgi. 
Przymioty Twe, Ojcze Przedwieczny, są bez granic, niepojęte, niezmierne 
i nieskończone! Z Najświętszym Sercem Jezusa i Maryi ofiaruję Ci Najdroższą 
Krew Baranka bez zmazy, Boskiego Odkupiciela naszego, na podziękowanie, 
jak gdybyś już użyczył łask, o które Cię proszę, tak mnie jak i wszystkim, 
teraz i zawsze.”

Od samego początku, kiedy pierwsi uczniowie 
gromadzili się na sprawowanie „Pamiątki Pana”, 
czyli Mszy świętej, przynosili do ołtarza dary ofiar-
ne – chleb oraz wino i wodę. W początkach chrze-
ścijaństwa Eucharystia była połączona z agapą 
tzn. uroczystym posiłkiem po zakończeniu Mszy 
świętej. Brali w niej udział wszyscy obecni. Podczas 
Mszy świętej w procesji z darami niesiono dary na 
wspólny posiłek, na utrzymanie duchownych oraz 
te, które rozdzielano ubogim. Zwyczaj ten nieprze-
rwanie trwa w Liturgii po dziś dzień. Dary w natu-
rze zostały zastąpione ofiarami pieniężnymi prze-
znaczonymi na utrzymanie parafii i dzieła miłosier-
dzia. Wskazane jest, aby sami wierni przynosili do 
ołtarza w procesji z darami chleb, wino i wodę na 
Ofiarę Eucharystyczną. Jest to wyraz ich włączenia 
się i duchowego ofiarowania wraz z chlebem i wi-
nem na ołtarzu Chrystusa. W niektórych parafiach 
dary do ołtarza przynoszą wierni, którzy zamawia-
ją intencję mszalną dziękczynną lub za zmarłych. 
Zachęcamy by wprowadzać procesję z darami 
podczas Mszy świętej i włączać w nią wiernych 
świeckich we wszystkich parafiach, by jeszcze peł-
niej przeżywać świętą Liturgię.

 
Po przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza 

przewodniczący Liturgii odmawia modlitwy nad 
chlebem i winem. Zazwyczaj w tym czasie śpiewa 
się pieśń na przygotowanie darów i modlitwy te 
odmawiane są po cichu. Niektóre z nich zawsze 
odmawia się po cichu, bo tak stanowią przepisy 
liturgiczne. Są to modlitwy bogate w treść teolo-
giczną, dlatego warto by choć raz je usłyszeć i mieć 

świadomość jak modli się Kościół składając dary 
ofiarne na ołtarzu. Poniżej zamieszczamy treść tych 
modlitw. Wsłuchajmy się w nie, aby zaczerpnąć ze 
skarbca modlitwy Kościoła.

 
Modlitwa nad chlebem:
Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświa-

ta, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, 
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie 
go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

 
Modlitwa przy wlewaniu wody do wina:
Przez to misterium wody i wina daj nam Boże 

udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze 
człowieczeństwo.

 
Modlitwa nad winem:
Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświa-

ta, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, 
które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk 
ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas 
napojem duchowym. 

Modlitwa, którą kapłan odmawia 
pochylony przed ołtarzem:

Przyjmij nas Panie stojących przed Tobą w duchu 
pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara 
tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże, aby 
się Tobie podobała.

 
Modlitwa przy obmyciu rąk kapłana:

Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie 
z grzechu mojego.

za: www.diecezja.radom.pl

KATECHEZA XXXVI 
OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DARÓW: 

PROCESJA Z DARAMI,  MODLITWY NAD 
CHLEBEM I WINEM
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SŁOWO O MATCE – WIERSZ POŚWIĘCONY 
WSZYSTKIM MAMOM W DNIU ICH ŚWIĘTA.
Mama – to takie piękne słowo
Wyrażające ogrom tkliwej miłości,
wierność, dobroć i – nie dające się wprost wyrazić – kochanie
Przed słowem tym – czy je wypowiesz,
Czy tylko przelotnie pomyślisz.
Synu, Córko, pochyl ze czcią głowę,
Wyraź tym najgłębsze, pełne uznania – oddanie!
Dzisiaj, jutro, zresztą zawsze – nie tylko w to święto majowe,
A jeśli masz jeszcze Matkę na Ziemi,
To nie wstydź się swych uczuć,
Nie wahaj się – z wdzięcznością
Do kolan Jej się rzucić i …
Przytulić, do ust w podzięce
Tej właśnie swojej Mateczki
Może stareńkie już – ręce?…
I wy – chłopczyku, dziewczynko
Kochajcie, swe Mamy sercem,
A miłość okażcie czynami,
pomocą, radą w potrzebie 
Nie – tylko pięknymi słowami.
I w miarę możliwości obdarzcie swe mamy kwiatami…
Ten dzień majowy, słoneczny,
Aż kipi barwami kwiatowymi…

Można więc bukiet zrobić, obdarować swe mamy
i szepnąć Jej na ucho:
Tak bardzo Cię, Mamo, kocham...

Gdy nie masz już Ziemskiej Mamusi,
mój drogi chłopczyku, dziewczynko,
To nie snuj się po świecie
ze smutnym serduszkiem i minką.
Bo, przecież wszyscy, wszyscy,
którzy na świecie żyjemy
Mamy Najdroższą z Matek,
Której hołd oddajemy, którą kochamy najbardziej
Bo Ona – Najczulsza z Matek
Opieką nas otacza…
To, Ona – przecież wyrzekła te piękne słowa krzepiące,
Które płoną  nam w duszach,
Niczym złociste Słońce
Od słów tych, po wieczne czasy
Spokojne szczęście w nas gości:

„Gdybyście tylko wiedzieli
Jak ja was kocham ogromnie
Płakalibyście z radości”

Mamy więc wspólną Mateńkę
Okażmy Jej ogrom Miłości!

Katarzyna Wilczyńska

MOJA MAMA – 
WSPOMNIENIA…

Byłaś moją Mamą na Ziemi.
Jesteś obecnie w niebie.
Dałaś mi życie,
które wypełniam
do dnia dzisiejszego.

Serdecznie Cię wspominam.
Pamiętam o Tobie.
Mama moja Konstancja – 
najlepsza wychowawczyni
mego dzieciństwa, młodości.
Szłaś ze mną przez życie.

Od zarania dzieciństwa mego 
uczyłaś mnie miłości do Boga.
Codziennie o poranku 
schylałaś się ze mną
i uczyłaś mnie paciorka,
modlitw z rozwagą do 
Niebios Bożych.

Byłaś moim natchnieniem. 
Uczyłaś mnie odmawiać
różaniec do Matki Najświętszej.
Byłaś moim drogowskazem
uczyłaś mnie życia z Bogiem.
Wszystko o Tobie
pozostało w moim sercu.

Pozostałem wierny
Twojemu wychowaniu.
Jestem sam na tej ziemi.
Nie ma Cię Mamusiu.
Jesteś dawno u Boga w niebie.

Modlisz się o moje dobre życie.
Pełnia zdrowia 
i Bożego błogosławieństwa.
Czuwasz.
Pamiętasz.

Mam Mamę w niebie.
Żyję z Nią.
Kocham Ją.

Stałaś się źródłem
życia na ziemi.
Pomagaj mi duchowo, zawsze i wszędzie.
Moja Mama pozostanie 
w mym sercu na wieki.

Stefan Suwała
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego dziś o godz. 17:00,  w dni powszednie 

o godz. 17:30.

2. Dzisiaj o godz. 16:00 Msza święta i Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Godowie.

3. Próby dla dzieci ze Szkoły nr 23, które 27 maja przystąpią do Rocznicy Pierwszej Komunii świętej, 
we wtorek, środę i czwartek o godz. 18:45.

4. W środę, 23 maja, o godz. 18:00, neoprezbiterzy pallotyńscy odprawią w naszym kościele Mszę 
świętą prymicyjną. Mszy świętej przewodniczyć będzie ks. Michał Górski SAC, który odbywał 
w naszej parafii praktykę diakońską. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W sobotę, 26 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów 
– Patronki Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – księży pallotynów i naszego kościoła 
parafialnego. Msze święte tego dnia będą odprawiane, jak w dni powszednie. Tego dnia
przypada również Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych mamach w modlitwie.

6. W sobotę, 26 maja, o godz. 9:00 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej na 23 i ich 
rodziców zapraszamy na spowiedź świętą przed Uroczystością Rocznicy I Komunii świętej.

7. Także w sobotę 26 maja, o godz. 17:00, nastąpi erygowanie nowej Parafii p.w. NMP Różańcowej
w Mazowszanach. Proboszczem tamtejszej wspólnoty został mianowany ks. Jarosław Nakielski SAC. 
Księdza Jarosława i nowo powstałą 300 parafię w naszej diecezji, polecajmy opiece Matki Bożej.

8. Również 26 maja, w sobotę, wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” zaprasza 
na modlitewne czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie rozpocznie się 
o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim, a zakończy Mszą świętą o północy.

9. W sobotę 26 maja dk. Marcin Zieliński i dk. Karol Kwiatkowski w katedrze radomskiej 
      o godz. 10:00, przyjmą sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Mszę świętą prymicyjną   
       ks. Marcin odprawi w naszym kościele w przyszłą niedzielę, 27 maja, o godz. 13:00. Ks. Karol, 

tydzień później – 3 czerwca, również o godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

10. W przyszłą niedzielę, 27 maja, podczas Mszy świętej o godz. 9:30 dzieci z klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej nr 23 będą przeżywały dzień Rocznicy Pierwszej Komunii świętej. Osoby, które 
nie są zainteresowane Uroczystością prosimy, aby przyszły do kościoła na inne godziny.


