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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz  l iturgiczny

Cała prawda zawarta jest w tajemnicy (dla nas trudnej do zrozumienia) 
Trójcy Świętej. Jezus wstępując do nieba prosi Ojca o zesłanie Ducha 
Świętego, aby Ten przekazał nam poznanie tajemnicy Boga w trzech 
Osobach. Św. Paweł w Liście do Rzymian wyjaśnia na czym polega działanie 
Ducha Świętego: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Zatem tajemnicy Trójcy Świętej 
nie możemy poznać rozumem – Duch Prawdy rozbudza w naszych sercach 
miłość Bożą. Ona doprowadza nas do „całej prawdy”. Bóg jest miłością 
i prawdą. Poprzez miłość możemy poznać prawdę. Do tego potrzeba nam 
cierpliwości i pełnego zaufania Jezusowi. 

Nr: 950
26/05/2013

Adam Żak

E WA N G E L I A : 

J 16,12-15

26 maja 2013r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eweliny, Filipa; Dzień Matki
LITURGIA SŁOWA:
Prz 8, 22-31
PSALM 8, 4-5.6-7.8-9
Rz 5, 1-5
EWANGELIA: J 16, 12-15

27 maja 2013r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Janiny, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 17, 24-29
PSALM 32, 1-2.5.6.7
EWANGELIA: Mk 10, 17-27

28 maja 2013r. – WTOREK
Imieniny: Feliksa, Ingi
LITURGIA SŁOWA:
Syr 35, 1-12
PSALM 50, 5-8.14 i 23
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

29 maja 2013r. – ŚRODA
Imieniny: Boguslawa, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 36, 1. 4-5a. 10-17
PSALM 79, 8 i 9. 11 i 13
EWANGELIA: Mk 10, 32-45

30 maja 2013r. – CZWARTEK
Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa
Imieniny: Felicji, Joanny
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 14, 18-20
PSALM 110, 1-4
1 Kor 11, 23-26
EWANGELIA: Łk 9, 11b-17

31 maja 2013r. – PIĄTEK 
Imieniny: Ernesta, Kamili, Ksawerego
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18
PSALM 12, 2-3. 4bcde. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 39-56

1 czerwca 2013r. – SOBOTA
Dzień Dziecka
Imieniny: Konrada, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Syr 51, 12-20
PSALM 19, 8-11
EWANGELIA: Mk 11, 27-33

„Duch Prawdy 
doprowadzi was 
do całej prawdy.”

U R O C Z Y S T O Ś Ć 
T R Ó J C Y 

P R Z E N A J Ś W I Ę T S Z E J

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Od Tradycji apostolskiej, należy odróżnić „tradycje” teologiczne, dyscypli-
narne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków. 
W świetle wielkiej Tradycji mogą one być podtrzymywane, modyfikowane 

lub nawet porzucone pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła.”
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PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,
PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /6/

„Szczególnie niebezpieczne jest formułowanie 
prawa do aborcji ze względu na wadę rozwojową 
dziecka. Dziecko to ma bezwzględne prawo do tego, 
aby się urodzić, ma prawo kochać i być kochane.”

„Domaganie się prawa do aborcji stanowi wyraz 
wysoce niegodnego postępowania, nawet jeśli jego 
źródłem miałby być lęk lub poczucie źle pojętej 
odpowiedzialności za dziecko, wyrażanej w słowach: 
„nie udźwignę tego ciężaru”.”

„W obu sytuacjach – w dramacie niepłodności, 
obawie związanej z ciążą – Kościół stoi po stronie 
człowieka. Nie potępia nikogo, stara się podpowiadać 
dobre rozwiązania, w tym realne leczenie przyczyn 
niepłodności, i budzić w sumieniach świadomość 
godności ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju.”

„Kościół rozumie pragnienia i obawy, ale też 
przypomina, że dobro nigdy nie może być osiągane 
niegodziwymi metodami i że są zasady moralne, których 
charakteru zobowiązującego nigdy nie wolno zawiesić.”

„W sytuacji, gdy małżonkowie są niezdolni do prze-
kazania życia (w wymiarze fizycznym) cel małżeństwa 
może wypełnić się w wymiarze duchowym i jedno-
cześnie praktycznym. Chodzi mianowicie o poświęcenie 
się niepłodnych par na rzecz innych lub wielkoduszne 
przyjęcie do rodziny jednego z ogromnej liczby dzieci 
oczekujących na adopcję.”

„Sprzeciw wobec wszystkich praktyk wymierzonych 
w życie ludzkie wyraża się najpierw w jednoznacznym 
opowiedzeniu się po stronie życia. Oznacza to zakaz
bezczynności, niezajmowania wyraźnego stanowiska. 
Konieczne jest zaangażowanie w czynną obronę 
ludzkiego życia od chwili poczęcia.”

„W szerszym społecznym i politycznym wymiarze 
należy zadbać o niedyskryminowanie rodzin i politykę 
prorodzinną, otoczenie szczególną troską rodzin 
wielodzietnych.”

„Praktycznymi wyrazami dobrej postawy są: 
uwrażliwianie ludzkich sumień na prawo do życia 
każdej ludzkiej istoty, niezależnie od jakości jej życia; 
pomaganie ciężarnym matkom, znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza nakłanianym 
do aborcji; prowadzenie okien życia; duchowa adopcja 
dziecka poczętego; modlitwa o rozwój kultury życia w 
dzisiejszym świecie, poczynając od naszej Ojczyzny.”

„Obojętność na los zagrożonych dzieci nie jest 
postawą właściwą dla chrześcijanina, bo pozostawia 
bezbronnych w rękach tych, którzy mają niewrażliwe 
sumienia na ich prawo do życia.”

„Jednoznaczna postawa uszanowania i chronienia 
każdego życia ludzkiego, także chorego i słabego, ma 
wymiar chrześcijańskiego świadectwa – ukochania 
życia, ukochania bliźniego, a nade wszystko umiłowania 
Boga, dawcy i „miłośnika życia” (Mdr 11,26).”

„Nie wolno poprzestać na deklaracjach. Wielu 
chrześcijan staje wobec dramatycznych decyzji, 
dotyczących odebrania życia nienarodzonemu. Trzeba 
jednoznacznie powtórzyć: nie wolno czynić zła, aby 
osiągnąć dobro.”

„Żadne działanie, które prowadzi do zagrożenia 
życia człowieka (także we wczesnych stadiach rozwoju) 
lub wprost do zabójstwa, nie da się usprawiedliwić 
nawet najbardziej wzniosłym celem.”

„Źle realizowane pragnienie stania się rodzicami – ze 
zgodą na „poświecenie” w tym celu kilku kolejnych 
istnień ludzkich (dzieci nadliczbowe, „zdefektowane”, 
usunięte, bo po wszczepieniu do macicy rozwijało się 
ich „za dużo”) – obciąża sumienie winą za ich śmierć.”

„Chrześcijanin musi troszczyć się o prawdę. Dlatego jego 
zadaniem jest też demaskowanie kłamstw, wśród 
których szczególnie wiele szkody czynią sugestie, 
jakoby zapłodnienie pozaustrojowe było leczeniem 
niepłodności. Ono niczego nie leczy – niepłodni takimi 
pozostają, a „wyprodukowanie” dziecka powierzają 
obcym.” opr

WIERZĘ… W JEZUSA, KTÓRY SIEDZI PO PRAWICY 
BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO

„Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć 
Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed 
wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, 
zasiadł cieleśnie po Wcieleniu i uwielbieniu Jego ciała.” 
(KKK 663)

Starożytni znali zwyczaj zasiadania najznakomitszego, 
którym mógł być także syn, po prawicy panującego. 
Wprowadzenie tego obrazu do wyznania ma udział 
w mocy Boga, w Jego panowaniu nad światem. 
Panowanie Boga nad człowiekiem nie polega na 
okazywaniu potęgi przez stosowanie przemocy. Bóg 
chce panować pośród ludzi czyniąc wszystkich swoimi 
synami, którzy będą uczestniczyć w udzielonej im 
przez Niego mocy i chwale; obdaruje ich wieczną radością.

opr. Adam Żak
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JA I MOJA MAMA
Najlepiej z Mamą spędzam czas, gdy razem jeździmy 
na wycieczki rowerowe. Moja Mama bardzo lubi chodzić 
do kościoła. Zawsze idę razem z Mamą i spotykamy 
tam Pana Boga – przyjmujemy Go do serca.

Asia (:

Moja Mama jest mądra i opiekuńcza. Bardzo lubi czytać 
książki. Lubi też, gdy ja i mój młodszy brat jesteśmy 
grzeczni. Bardzo kocham moją Mamę i lubię robić jej 
dobre uczynki. 

Wiktoria

Moja Mama lubi odpoczywać, sprzątać i czytać książki. 
Czasem lubi pójść do miasta, czy na zakupy. Bardzo, 
bardzo ją kocham i codziennie jej to mówię. Moja 
Mama lubi się stroić i malować, a najbardziej lubi 
spędzać czas ze mną.

Ola

Moja Mama lubi czytać książki przygodowe i historyczne, 
jeździć na rowerze. Ja też najbardziej lubię to, że mogę 
z nią jeździć rowerem.

Martynka

Z moją Mamą lubię jeździć na wycieczki rowerowe. 
Mama lubi czytać książki i tak pięknie troszczy się 
o dzieci niepełnosprawne. 

Michał
Najbardziej lubię z Mamą chodzić na zakupy.

Szymon

Moja Mama lubi dużo spać. Pewnie dlatego, że bardzo 
dużo sprząta i zawsze gotuje dla mnie obiady. 
Lubię z Mamą spędzać czas na dworze.

Julia

Moja Mama najbardziej lubi czytać książki i spędzać czas ze 
mną. :-) Bardzo lubimy razem jeździć na rowerach.

Gosia

Mamusiu! Najlepsza jesteś Ty! Jesteś bardzo ładna 
i bardzo mądra. Lubię z Tobą oglądać filmy i grać w różne 
gry. Szkoda, że tak długo pracujesz. Kocham Cię!

Anastazja

Moja Mama jest kochana i wszyscy ją szanują. Jest też 
bardzo zapracowana. Najbardziej lubię robić z Mamą 
obiad.

ŻYCZENIA DZIECI DLA MAM

Sakrament małżeństwa w kwietniu zawarli:

Luiza Bojarska i Tomasz Andrzej Grabowski
Natalia Agata Piotrowska i Jakub Łukasz Bąkała
Katarzyna Dorota Młodożeniec i Tomasz Krzysztof Kwapiszewski
Ewa Opacka i Marcin Konrad Dobosz

Miłosz

Sakrament chrztu świętego w kwietniu przyjęli:

Michał Hubert Filipiak
Zofia Kacprzyk
Lena Świerczyńska
Pola Baczewska
Igor Olszewski
Piotr Maciej Makowski

Odeszli w kwietniu do Pana:

Sławomir Kaszuba /l. 44/
Waldemar Antoni Dąbrowski /l. 68/
Witold Łojek /l. 70/
Halina Gawid /l. 75/
Marian Ignacy Kowalczyk /l. 77/
Władysław Szewczyk /l. 78/
Mieczysława Janina Chodyra /l. 80/
Wiesław Jerzy Barwicki /l. 78/
Janina Drużdżel /l. 82/
Tadeusz Bukalski /l. 84/
Władysław Szerszeń /l. 87/

Mojej najukochańszej Mamie życzę zdrowia, zbliżania 
się coraz bardziej do Boga, poznawania nowych 
ludzi i pociechy z dzieci. Mam nadzieję, że moja 
Mama spełni wszystkie marzenia w swoim życiu.

Asia (:
Na Dzień Mamy życzę Mamie dużo zdrowia, 
pomyślności i by zawsze była szczęśliwa.

Wiktoria
W tym ważnym dla Ciebie, Mamo, Dniu, życzę 
samych dobrych chwil w życiu.

Martynka
Życzę Mamie dużo zdrowia i wszystkiego, czego 
sobie życzy.

Szymon

Kocham Ciebie, Mamo! I niech zawsze tak będzie!
Julia

Z okazji Twojego Święta, Mamo, życzę Ci dużo 
szczęścia, miłości, zdrowia i pociechy ze mnie. :-)

Gosia

Życzę mojej Mamie, żeby więcej mogła odpoczywać 
i żeby długo długo żyła i zawsze była kochana.

Miłosz
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 930 dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą 

przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane Uroczystością, 
prosimy, aby przyszły do kościoła na inne godziny.

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień Matki. Za nasze mamy modlić się będziemy szczególnie podczas Nabożeństwa 
majowego o godz. 1700.

3. Również dzisiaj, o godz. 1530, w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona Msza święta „trydencka”.

4. Siostry zapraszają wszystkie dziewczynki na próbę sypania kwiatów i do niesienia poduszek podczas 
Procesji Eucharystycznej w Boże Ciało. Próba odbędzie się we wtorek o godz. 1700. Zbiórka przed kościołem. 

5. W czwartek, 30 maja, przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W Procesji 
Eucharystycznej wyjdziemy na ulice naszego miasta. Niech udział w tej Procesji stanie się naszym 
wyznaniem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Msze święte 
w Uroczystość Bożego Ciała będą odprawiane o godz.: 630, 800, 930, i 1800. O godz. 930 uroczysta Msza 
święta pod przewodnictwem ks. Józefa Nowaka SAC – Radcy Prowincjalnego. Słowo Boże wygłosi 
ks. Stanisław Chabiński SAC. Po tej Mszy świętej wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. 
Trasa procesji taka sama jak w latach ubiegłych. Zwracamy się z prośbą o uporządkowanie ulic i udeko-
rowanie domów i mieszkań. Na zakończenie Procesji zostanie odprawiona Msza święta przy ostatnim 
ołtarzu. O godz. 1700 odprawimy Nabożeństwo majowe. Przez całą Oktawę Uroczystości Bożego Ciała, 
po Mszy świętej wieczornej, Procesja Eucharystyczna wokół kościoła, połączona z Nabożeństwem. 
Zapraszamy zwłaszcza dzieci, by w strojach komunijnych uczestniczyły w procesji Bożego Ciała i podczas 
Oktawy. Dzieci komunijne i rocznicowe, w Boże Ciało ustawią się na schodach przed kaplicą Świętej Rodziny. 

6. W piątek, 31 maja, ostatnie w tym roku Nabożeństwo majowe. Odprawimy je w czasie Procesji.

7. W sobotę, 1 czerwca, przypada I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu NMP odprawimy o godz. 1730.

8. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, w niedziele czerwca będziemy 
odprawiali o godz. 1700, a w dni powszednie o godz. 1730. Wyjątkiem będzie czas Oktawy Bożego Ciała. 
W najbliższy piątek i w sobotę, Nabożeństwa będą podczas Procesji Eucharystycznej, po Mszy świętej 
wieczornej. W przyszłą niedzielę, z racji Oktawy, nie będzie Nabożeństwa o godz. 1700. 

9. Zapraszamy do wzięcia udziału i poparciu akcji „Stop aborcji”. W naszej parafii dzisiaj po każdej Mszy
świętej można złożyć podpis, który może ochronić dziecko nienarodzone przed śmiercią. Należy wziąć 
ze sobą dowód osobisty.

10. W sobotę, 1 czerwca, o godz. 1000 w kaplicy Świętej Rodziny rozpocznie się rocznicowe spotkanie hospicyjne.
 
11. W przyszłą niedzielę, 2 czerwca, będziemy obchodzić VI Dzień Dziękczynienia. Po Mszach świętych 

będzie można złożyć do puszek ofiary na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

12. W przyszłą niedzielę, 2 czerwca, przed kościołem, będą rozprowadzane cegiełki na budowę pomnika 
śp. Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Zbiórkę przeprowadzi Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika. Pomnik będzie usytuowany obok kościoła oo. bernardynów. Odsłonięcie nastąpi 18 czerwca 
o godz. 1400.

13. W przyszłą niedzielę, o godz. 1430 zostanie odprawiona Msza święta hospicyjna. Po Mszy świętej 
w Hospicjum przy ul. Wiejskiej 2, spotkanie dla osieroconych dzieci z okazji Dnia Dziecka.

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Tam, gdzie nie możesz dotrzeć swoimi czynami, dotrzesz pokorą i ufnością w Bogu.”


