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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Zbliża się chwila rozstania Jezusa z uczniami. Będąc razem z Nim, czują się 
bardzo dobrze. Radość ze zmartwychwstania ogromna, ponieważ nastą-
piła po wielkim smutku ukrzyżowania. I znowu ma nastąpić rozłąka. Jezus 
wie co przeżywają uczniowie, dlatego uspokaja ich słowami „niech się nie 
trwoży serce wasze”. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam”. Jego 
pokój jest inny niż pokój, który daje świat. Jezus odchodzi, ale nie będzie 
nieobecny. Uczniowie nie mają żadnego powodu do obaw i niepokoju. 
„Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy”. Czy my, podobnie jak uczniowie, nie przeżywamy niepokoju w 
podejmowaniu decyzji dotyczących naszych postaw jako chrześcijanina?

Nr: 947
5/05/2013

Adam Żak

VI NIEDZIELA 
WIELKANOCNA

E WA N G E L I A : 
J 14 ,  23-29

Ż Y C Z E N I A
Księdzu Stanisławowi Barcikowskiemu SAC 

z okazji imienin życzymy, by cieszył się Bożym pokojem
i by Duch Święty umacniał go w głoszeniu Bożego Słowa.
Niech Matka Kapłanów otula swoją przemożną opieką.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Święta Tradycja i Pismo Święte ściśle łączą się ze sobą i przenikają, 

wypływają z tego samego Bożego źródła.”

5 maja 2013r.  - NIEDZIELA
Imieniny: Waldemara Wincentego
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

6 maja 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Imieniny: Filipa, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1 Kor 15, 1-8
PSALM 19, 2-5
EWANGELIA: J 14, 6-14

7 maja 2013r. – WTOREK
Imieniny: Floriana, Róży
LITURGIA SŁOWA:
Dz 16, 22-34
PSALM 138, 1-3.7c-8
EWANGELIA: J 16, 5-11

8 maja 2013r. – ŚRODA
Św.Stanisława, biskupa i męczennika, 
Głównego Patrona Polski
Imieniny: Eryka, Izy, Wiktora
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17-18a. 28-32. 36
PSALM 100, 1-5ab
Rz 8, 31b-39
EWANGELIA: J 10, 11-16

9 maja 2013r. – CZWARTEK
Imieniny: Bożeny, Karoliny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 1-8
PSALM 98, 1.2-4
EWANGELIA: J 16, 16-20

10 maja 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Antoniego, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 9-18
PSALM 47, 2-7
EWANGELIA: J 16, 20-23a

11 maja 2013r. – SOBOTA
Imieniny: Alberta, Filipa
LITURGIA SŁOWA:
Dz 18, 23-28
PSALM 47, 2-3.8-9.10
EWANGELIA: J 16, 23b-28

„Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.”
„Odchodzę i przyjdę znów do was.”
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W ROKU WIARY - 
WIĘCEJ KOLAN…

Św. Wincenty Pallotti tak bardzo kochał Chrystusa, 
że nie mógł bez Niego żyć. Kiedy zmęczony szedł 
ulicami Rzymu, wystarczyło, że oparł swą głowę o 
drzwi kościoła, w którym przechowywany był 
Najświętszy Sakrament i natychmiast odzyskiwał siły. 
Św. Wincenty wiele godzin spędzał na kolanach – 
modląc się, jak również czytając i pisząc różne dzieła. 
Dlatego podejmuję postanowienie, by więcej klęczeć… 
Bo choć łatwiej leżeć i siedzieć, to czy to sprawia, że 
moje życie staje się głębokie?

W ROKU WIARY - 
„RADUJ SIĘ TWOJĄ WIARĄ!”

Pan Bóg pozwala mi odkrywać wartość skarbu, 
jakim jest wiara. Bardzo podobają mi się definicje
wiary: św. Wincentego Pallottiego - „wiara – najlepsze 
lekarstwo na wszystko”, Benedykta XVI - „wiara, to 
decyzja na to, by być z Panem, by z Nim żyć, aby za 
Nim iść” i bł. Jana Pawła II - „wiara jest wyborem tru-
dnego pięknego życia”.  

Wszystkie środki, z których korzystał św. Wincenty, 
aby osiągnąć świętość są dostępne dla nas wszystkich. 
Środkami tymi są: modlitwa, Pismo Święte, Eucharystia, 
więź z Maryją, praktyki ascetyczne i kierownictwo 
duchowe. Warunkiem dojścia do świętości jest 
korzystanie z nich w sposób STAŁY. Dla Pallottiego 
modlitwa była podstawowym sposobem naślado-
wania Jezusa Chrystusa, egzorcyzmem (modlił się, 
aby nie ulec wpływom Złego) oraz czynieniem 
miłosierdzia względem bliźnich. 

Czy lubię długo się modlić? Jeśli nie, to z czym 
pójdę do ludzi?!

Św. Augustyn mówi:  „Niech twoje wyznanie wiary 
będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się 
w nim, by zobaczyć, czy wierzysz w to wszystko, co 
wypowiadasz i każdego dnia raduj się twoją wiarą!”

Kinga

Agnieszka

HYMN NA CZEŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

LORETAŃSKIEJ
To już maj...
Cudowny ten miesiąc 
w różnobarwnych kwiatach i bujnej zieleni.
Na maj tak prześliczny
z wielkim utęsknieniem tak bardzo czekamy.
Bo przecież naprawdę to miesiąc Maryi,
którą Loretańską w maju nazywamy.
Loretańską Matko, Pani Przenajświętsza!
Jesteś tak cudowna...
Czar Twojej urody niełatwo wyrazić 
prostymi słowami.
Długie hebanowe, piękne włosy lśniące
Okalają Twarz Twą barwy czekolady.
Złocista korona na Twej kształtnej głowie
Błyszczy tajemniczo, jak złociste słońce.
Twarzyczka w zadumie, nad czymś zamyślona;
Z oczu aksamitnych, o piękności bratków
Bije wielka czułość - wprost niewymyślona.
Twarz anielsko dobra, patrzy na nas z troską
To Najlepsza z Matek - wszak jest Matką - Boską!
Twą zgrabną figurę zdobi miękka szata,
Szata pozłocista w egzotyczne wzory
Potrafi też zmieniać czasem swe kolory...
Stopy Twoje - bose, tak kształtne, brązowe
Dotykają z lekka srebrnego księżyca,
który także, Matko, Twą Boską urodą
szczerze się zachwyca.
Ściele się do nóżek Tej Czarnej Panienki
srebrnym, wąskim sierpem...
I patrzysz z zachwytem z czułością, miłością
Pieszcząc w swych ramionach Dzieciątko Maleńkie
(Bawiące się, Matko Twoją świętą ręką)
Także w złotej szacie i w złotej koronie
Na maluteńkiej główce...
Nad głową zaś Matki - Duch Święty widnieje.
Jakżeś Ty Wspaniała, Loretańska Pani!
Wszyscy Cię wielbimy i wszyscy kochamy!
Ty się troszczysz o nas, z chorób nas uzdrawiasz
Pocieszasz w strapieniach, w biedzie nas ratujesz
Rad dobrych udzielasz, co nas boli - czujesz...
Do Ciebie więc Matko, roześmianą wiosną
Gdy jasno, słonecznie, radość w głębi duszy,
Litanię śpiewamy, loretańską właśnie
A wtedy na świecie, tym pachnącym bzami,
Błyszczy złote słońce 
i staje się piękniej i staje się jaśniej!
Kochamy Cię tak bardzo, Matko Boża Loretańska,
a maj się do Ciebie uśmiecha.

Katarzyna Wilczyńska
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /3/

„Osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
bądź fizyczną, czy po prostu z niską jakością życia,
budzi emocje i litość. Wyrażają się one często w prze-
konaniu, że lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby 
się nie urodził.”

„Utrzymuje się, iż dopóki żyją rodzice dziecka 
niepełnosprawnego, będzie ono pod odpowiednią 
opieką. Natomiast po ich śmierci – doświadczy zapo-
mnienia i opuszczenia.”

„Czasem nawet ludzie wierzący nie potrafią sobie
uświadomić, że osoby niepełnosprawne stanowią w 
istocie szczególne dobro – w nich bowiem objawia 
się życie jako takie i ze względu na nie winny być 
przyjęte i otoczone szacunkiem, a nie tylko ze względu 
na osiągnięcia zawodowe lub społeczne, jakie staną 
się ich udziałem.”

„Doświadczenie bliskich osobom niepełnospraw-
nym pokazuje, że doznają oni z ich strony niezwykle 
bezinteresownej miłości, ogromnej empatii i przeżywają 
z nimi szczególnie głębokie więzi. Osoby te są dla nas 
świadkami wartości ludzkiego istnienia i obecności 
Chrystusa w drugim człowieku.”

„Dla par bezdzietnych powszechnie dopuszcza się 
– jako alternatywę dalszych starań o dziecko – procedurę 
poczęcia poza ustrojem matki zwaną powszechnie in 
vitro. Procedura ta, znana w hodowli roślin i zwierząt, 
została wprowadzona do medycyny i nie jest w istocie 
procedurą leczniczą. Jej celem jest wytworzenie 
człowieka w laboratorium i przeniesienie go mecha-
nicznie do organizmu matki.”

„W procedurze in vitro tworzy się większą liczbę 
zarodków i poddaje się je selekcji. Część z nich jest w 
przewidywalny sposób narażana na zniszczenie lub 
przeznaczona do zamrożenia.”

„Po to, aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu 
in vitro, do organizmu matki przenosi się kilka 
embrionów. Po pewnym czasie sprawdza się ich rozwój 
i pozostawia przeważnie jeden z nich – ten najlepiej 
oceniany. Pozostałe zostają przeznaczone do selek-
tywnej aborcji, w celu ograniczenia ryzyka związanego 
z ciążą mnogą.”

„Wobec wielkiej popularności w niektórych 
środowiskach tej drogi radzenia sobie z niepłodnością 
zdziwienie budzi fakt, że skuteczność metody in vitro 
mierzona liczbą urodzeń w stosunku do liczby prób 
zapłodnienia wynosi zaledwie kilka procent.”

„Nie do pominięcia w ocenie etycznej metody 
in vitro są zagrożenia zdrowotne. Informacja gene-
tyczna wyznaczająca możliwości rozwoju człowieka 
jest określona już w czasie poczęcia. Decyduje ona o 
indywidualnych przymiotach osoby, jak też przyna-
leżności do gatunku ludzkiego. W pierwszych dniach 
zarodkowego życia człowieka zachodzą procesy 
dostosowywania się nowo powstającego organizmu 
do potrzeb dalszego istnienia. Metody sztucznej 
prokreacji człowieka zaburzają ten proces – z uwagi 
na odmienne warunki środowiskowe, w jakich dokonuje 
się połączenie komórek rozrodczych w laboratorium, 
w porównaniu do naturalnych warunków organizmu 
matki.”

„Hormony aplikowane kobiecie celem jednocze-
snego pozyskiwania kilku komórek jajowych (dla ich 
zapłodnienia in vitro) wpływają na cechy genetyczne 
zarówno tych komórek, jak i na zdrowie kobiety. 
Niekiedy zostaje wywołany tzw. zespół hiperstymulacji 
jajników z zaburzeniami krzepnięcia, obrzękami, 
zespołem depresyjnym i z zagrożeniem życia włącznie.”

opr

WIERZĘ… W JEZUSA, KTÓRY ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ
„Jezus nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potę-

pionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale 
by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili”. 
(KKK 633)

Przekonanie o zstąpieniu Jezusa do piekieł 
nawiązuje do Jego spotkania ze zmarłymi i oddaje 
autentyczny obraz wyobrażeń o ówczesnym świecie. 
W tym obrazie mówiącym o zstąpieniu Chrystusa do 
piekieł podkreślone są dwa aspekty wiary chrześci-
jańskiej:

1. Chrystus rzeczywiście umarł i właśnie dlatego 
zstąpił do krainy umarłych. Zmarły nawiedza zmarłych.

2. Jezus jest także ożywiony Bożym Duchem i 
może mocą tegoż Ducha przynieść zmarłym życie. 
On właśnie to czyni, przekazując niosące życie słowo 
Ewangelii.

Jezus niesie ratunek także ludziom, którzy żyli 
przed Jego przyjściem na świat. Jest to możliwe dlatego, 
że sam zwyciężył śmierć i może ją pokonać także dla 
tych, którzy przed Nim i po Nim żyli, a także dla tych, 
którzy będą żyli. Niesie ratunek i wyzwolenie dla 
świata, w tym także dla świata zmarłych.

opr. Adam Żak
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 900 dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą 

przeżywały dzień Pierwszej Komunii świętej. W Białym Tygodniu dzieci przychodzą do kościoła 
na godz. 1800. Zbiórka przed kościołem o godz. 1750.

2. Dzisiaj o godz. 1045 zostanie odprawiona Msza święta w intencji ks. Stanisława Barcikowskiego SAC 
z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.

3. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 1700, w dni powszednie zapraszamy na godz. 1730.

4. Jutro, 6 maja, przypada I poniedziałek miesiąca. Podczas Nabożeństwa majowego modlić się 
będziemy za polecanych nam zmarłych. O godz. 1800 Msza święta w ich intencji.

5. W środę, 8 maja, przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – głównego Patrona 
Polski. Zachęcamy do modlitwy za naszą Ojczyznę.

6. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 1900 odbędą się próby przed Pierwszą Komunią 
świętą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23.

 
7. W sobotę, 11 maja, o godz. 1000 dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 23 i ich rodziców 

zapraszamy na spowiedź świętą przed Uroczystością I Komunii świętej.

8. W przyszłą niedzielę, 12 maja, przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas Mszy 
świętej o godz. 900 dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały dzień 
Pierwszej Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane Uroczystością prosimy, 
by przyszły do kościoła na inne godziny.

9. „Caritas Pallotyńska” organizuje w środę, 15 maja, pielgrzymkę do Sokółki – miejsca Cudu 
Eucharystycznego. Zapisy w biurze „Caritas” i kancelarii parafialnej.

środa, 15 maja 2013 roku

godz. 400 wyjazd z parkingu przed kościołem 
godz. 930 przyjazd do kościoła św. Antoniego w Sokółce
godz. 1030 Msza święta
godz. 1100 prelekcja oraz film na temat Cudu Eucharystycznego
godz. 1200 czas wolny (indywidualna modlitwa, zwiedzanie kościoła, zakup pamiątek)
godz. 1300 wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie
godz. 1400 obiad w Świętej Wodzie
godz. 1530 nawiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej
godz. 1630 wyjazd do Radomia
godz. 2230 przyjazd do Radomia

Zapisy w biurze „Caritas Pallotyńskej” lub w kancelarii parafialnej
tel. 48 366 41 43 i 668 275 605 (ks. Artur Wierzbicki SAC)

PROGRAM PIELGRZYMKI  DO SOKÓŁKI

„Życie wiary to zupełna zgodność z Jezusem Chrystusem w modlitwie, w myślach, w uczuciach.” 

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO


