TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Kalendarz liturgiczny
3 czerwca 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Leszka, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 32-34.39-40
PSALM 33, 4-5.6 i 9.18-19.20 i 22
Rz 8, 14-17
EWANGELIA: Mt 28, 16-20

Nr: 898
03/06/2012

UROCZ YSTOŚĆ
NA JŚW IĘTSZEJ
TRÓJC Y

4 czerwca 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Imieniny: Franciszka, Kwiryna
LITURGIA SŁOWA:
2 P 1, 1-7
PSALM 91, 1-2.14-15a.15bc-16
EWANGELIA: Mk 12, 1-12
5 czerwca 2012 r. – WTOREK
Imieniny: Walerii, Bonifacego
LITURGIA SŁOWA:
2 P 3, 15-15a.17-18
PSALM 90, 1-2.3-4.10.14 i 16
EWANGELIA: Mk 12, 13-17
6 czerwca 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Norberta, Bogumiła
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 1, 1-3.6-12
PSALM 123, 1-2a.2bcd
EWANGELIA: Mk 12, 18-27
7 czerwca 2012 r. – CZWARTEK
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
Imieniny: Wiesławy, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Wj 24, 3-8
PSALM 116B, 12-13.15 i 16bc.17-18
Hbr 9, 11-15
EWANGELIA: Mk 14, 12-16.22-26
8 czerwca 2012 r. – PIĄTEK
Św. Jadwigi Królowej
Imieniny: Maksyma, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 3, 10-17
PSALM 119, 157 i 160.161 i 165.166 i 168
EWANGELIA: Mk 12, 35-37
9 czerwca 2012 r. – SOBOTA
Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
Imieniny: Efrema, Felicjana
LITURGIA SŁOWA:
2 Tm 4, 1-8
PSALM 71, 8-9.14-15ab.16-17
EWANGELIA: Mk 12, 38-44

EWA NGEL I A : Mt 28, 16 -20
„Uczcie je (narody) zachowywać wszystko,
co wam przykazałem.”
Jezus wstąpił do Ojca, zesłał Ducha Świętego i teraz my
w Jego imieniu mamy iść i nauczać wszystkie narody, o tym
co nam objawił. Dzisiejsza niedziela jest poświęcona tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. „Jeden Bóg jest w trzech Osobach,
równych sobie i odrębnych: Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi;
Syn, który wciela się dla zbawienia człowieka; Duch Święty,
który pochodzi od Ojca i Syna, ażeby budować Kościół i dopełnić
wszystkich dzieł uświęcenia.” (bł. Jan Paweł II) Tę prawdę mogę
przyjąć tylko wiarą, powtarzając ze skruchą:
„Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe Słowo mylić nie może,”
Adam Żak
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26 MA JA 2012 ROKU
W OBECNOŚCI
J.E. KSIĘDZA BISKUPA HENRYKA TOMASIKA
I KSIĘDZA PROWINCJAŁA JÓZEFA LASAKA SAC

ZOSTAŁA POWOŁANA DO ISTNIENIA
PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
W MAZOWSZANACH
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI JAROSŁAWOWI NAKIELSKIEMU SAC
I PARAFIANOM ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH

„MÓDLCIE SIĘ, ABY MOJĄ I WASZĄ OFIARĘ
PRZYJĄŁ BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY”
Prymicje to kluczowy moment w życiu nie tylko
samego nowego kapłana, ale również w życiu jego
rodziny oraz ludzi, którzy towarzyszyli mu na drodze
powołania.
27 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, staliśmy się świadkami właśnie takiego, jakże
wyniosłego wydarzenia. Swoją Mszę świętą prymicyjną odprawił ksiądz Marcin Zieliński, nasz paraﬁanin.

lottiego. Następnie młody kapłan z pokorą i oddaniem uklęknął przed tabernakulum, by wszystko
zawierzyć Bogu i Najświętszej Pani, prosząc o towarzyszenie mu w tym czasie wchodzenia w nowy
etap swojego życia.
Podczas swojej pierwszej Mszy świętej ksiądz
Marcin modlił się w intencji swojej rodziny. Słowo
Boże wygłosił brat Księdza Prymicjanta, który podkreślił, że w życiu kapłańskim powinna przejawiać się
przede wszystkim świętość. Przy księdzu Marcinie
przez całą Mszę świętą czuwał Ksiądz Proboszcz. W
prezbiterium znaleźli się również inni księża, którzy
w szczególny sposób zaznaczyli swoją obecność w
życiu Księdza Prymicjanta oraz alumni Seminarium
Duchownego. Liturgię uświetniła uroczysta asysta Liturgicznej Służby Ołtarza, jak również śpiew
Scholi młodzieżowej pod batutą księdza Mariusza
Wierzby SAC oraz Scholi pielgrzymkowej.

Przed godziną 13:00 ruszyła z ulicy Radostowskiej – sprzed rodzinnego domu Księdza Prymicjanta – procesja do kościoła. Stało się to tuż po
błogosławieństwie udzielonym księdzu Marcinowi
przez jego rodziców oraz po słowach otuchy, które
wypowiedział jego brat, ks. Grzegorz. Ksiądz Prymicjant kroczył w procesji otoczony wieńcem, przy
dźwiękach orkiestry dętej oraz przy śpiewie „Barki”,
w towarzystwie bliskich, sąsiadów i paraﬁan, których poznał jeszcze w czasach szkolnych, gdy jako
Na koniec przyszedł czas na życzenia i podzięentuzjastyczny, pełen ambicji i pomysłów na życie kowania. To był ten moment, kiedy na policzku
młodzieniec angażował się w służbę Chrystusowi niejednej osoby pojawiła się łza wzruszenia. Ksiądz
jako ministrant i lektor.
Marcin następnie pobłogosławił osobno najpierw
U progu świątyni, księdza Marcina przywitały rodziców, rodzeństwo, rodzinę, kapłanów, osoby
gromkie brawa wiernych. Ksiądz Proboszcz wpro- konsekrowane, alumnów, ministrantów i wreszcie
wadzając Księdza Prymicjanta do świątyni podał zgromadzony lud.
mu do ucałowania relikwie św. Wincentego Palciąg dalszy na stronie 3
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Życzymy Czcigodnemu Księdzu Prymicjantowi, by to bycie „nowym księdzem”
trwało w jego sercu długie lata, by swoją
nowością odświeżał serca wiernych, tak jak
rosa nieustannie odświeżająca ziemię oraz
by – tak jak powiedział papież Benedykt XVI
– „był autentycznie przeniknięty Bożą rzeczywistością, aby nie tylko pewne myśli były
Liturgią, Adoracją…”. Szczęść Boże!
Marcin Boryczka

MYŚL
ŚW. WINCENTEGO
PALLOTTIEGO
„Ach, Boże mój, Miłości nieskończona, Miłości niewypowiedziana, Miłosierdzie bez granic! Któż to
pobudził Cię do powołania mnie do
bytu, tak, że moja dusza, aby dojść
do ostatecznego i pełnego szczęścia
– kresu, do którego ją w miłosierdziu
stworzyłeś, musi pożywać samego
Ciebie jako pokarm swój i posilenie?
Któż to sprawił, jeżeli nie Twoja nieskończona miłość i nieprzebrane
Twe miłosierdzie?
Ach Boże mój!
Ty sam jesteś pokarmem mej duszy!
A więc, Ojciec jest pokarmem mej
duszy, Syn jest pokarmem mej duszy, Duch Święty jest pokarmem
mej duszy, cały Bóg jest pokarmem
mej duszy.
Ojcze Przedwieczny!
Z Najświętszego Serca Jezusa i Maryi
oﬁaruję Ci najdroższą Krew Baranka
bez zmazy, Boskiego Odkupiciela naszego, na podziękowanie, jak gdybyś
już użyczył wszystkich łask, o które
Cię proszę, tak mnie jak i wszystkim,
teraz i zawsze.”

POETYCKA BAŚŃ

O KRÓLEWSKICH KWIATACH – NARCYZACH
I NIEWIDOMYCH DZIECIACH
Był ogród – tak przepiękny, że trudno to wprost wyrazić.
W czerwcowym słońcu błyszczał barwami
w stubarwnej kwiecistej krasie.
Kwitły tu więc hiacynty, ﬁołki, stokrotki
i tak przecudne róże: niskie, wysokopienne
no i zupełnie wysokie – bardzo piękne i… duże.
W środku tego ogrodu czyściutkie lśniło jezioro,
A nad jeziorem błękitnym też rosły przecudne kwiaty.
I było ich także tu sporo…
Były to piękne narcyzy, odurzająco pachnące.
Nie rozmawiały z nikim. Dumnie patrzyły
w słońce i w cichą toń jeziora.
Ach, dumne były te kwiaty…
Wciąż siebie podziwiając, o niczym nie myślały,
Po prostu – wszystkich za „nic” mając, tylko o swojej urodzie.
„Och, jakże piękne jesteśmy; czy wszyscy to widzicie?
Wodo jeziora powiedz, czy jest coś piękniejszego,
niż my, narcyzy, prześliczne?”
Aż w pewny dzień czerwcowy zwiedzały ogród dzieci.
Malutkie jeszcze, z przedszkola.
Podeszły nad brzeg jeziora, poczuły przepiękny zapach
i usłyszały śpiew kwiatów przechwalających się dumnie.
Dzieci nic nie widziały, bo jak – ślepymi oczkami?
Ale dobrze słyszały, co mówią pyszne narcyzy.
W wielu oczach dziecięcych pojawiły się łzy…
- Szczęśliwe są te kwiaty, bo mogą wszystko widzieć –
rzekła bladziutka dziewczynka.
Jak ja bym chciała mieć oczka, co wszystko by widziały!
I ja, ja, i ja także – w odpowiedzi dziewczynce
zgodnym i tęsknym chórem – maluchy zakrzyczały.
O dziwo! Narcyzy – królewskie kwiaty te krzyki zrozumiały…
Zawstydziły się bardzo, bo szybko pojąć zdołały
że – maluchy nie widzą i to nie tylko dzisiaj…
Te nieszczęśliwe dzieci już nigdy nie będą widziały…
I zasmucone tym kwiaty pokornie schyliły swe głowy
I tak sobie pomyślały:
„Niech nas biedactwa zabiorą, tam do swojego przedszkola.
Będą choć czuły nasz zapach.
To, pewnie Boża jest Wola.
Bóg Dobry stworzył i nas i inne kwiaty, i oczywiście te dzieci.
Bóg – taki Dobry, Wspaniały
Bóg – w Miłosierdzie bogaty!”
Lecz niewidome dzieci podziękowały tym kwiatom, mówiąc:
„Takie dobre jesteście, zostańcie, w swoim ogrodzie.
My was będziemy odwiedzać, jeśli zechcecie, to co dzień!
Zastańmy przyjaciółmi! Żyjmy w miłości i w zgodzie”
Radość zapanowała wśród dzieci, narcyzów pachnących,
Aż roześmiało się dźwięcznie czerwcowe, złociste słońce!
Katarzyna Wilczyńska
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O G Ł O S Z E N I A DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy w naszej Ojczyźnie V Dzień Dziękczynienia. W naszych kościołach czytany jest
list metropolity warszawskiego J. E. Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Po Mszach świętych można
złożyć przed kościołem oﬁary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Adoracja
z okazji I niedzieli miesiąca została przesunięta na przyszłą niedzielę.
2. Dzisiaj o godz. 13:00 Mszę świętą prymicyjną w naszej świątyni odprawi ks. Karol Kwiatkowski.
Po Mszy świętej będzie miało miejsce prymicyjne błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
3. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj i w każdą niedzielę
czerwca o godz. 17:00. W dni powszednie o godz. 17:30.
4. Jutro, 4 czerwca, przypada I poniedziałek miesiąca. Wypominki roczne za zmarłych i nabożeństwo czerwcowe o 17:30. Msza święta za polecanych w wypominkach zmarłych o godz. 18:00.
5. Jutro po Mszy świętej odbędzie się spotkanie Rady Paraﬁalnej.
6. Siostry zmartwychwstanki zapraszają na próbę sypania kwiatów oraz do niesienia poduszek
podczas Procesji eucharystycznej w Boże Ciało. Próba odbędzie się we wtorek o godz. 17:00.
Zbiórka przed kościołem. Do sypania kwiatków serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczynki.
7. W czwartek, 7 czerwca, 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 o godz.: 6:30; 8:00, 9:30 i 18:00.
O godz. 9:30 Msza święta pod przewodnictwem Radcy Prowincjalnego, ks. Józefa Ciupaka SAC,
po której wyruszy Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji – taka sama,
jak w latach ubiegłych. Ołtarze przygotowują te same grupy, co w latach minionych. Zwracamy
się z prośbą o uporządkowanie ulic i udekorowanie domów i mieszkań. Na zakończenie Procesji
Msza święta przy ostatnim ołtarzu. O godz. 17:30 Nabożeństwo czerwcowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, z racji I czwartku miesiąca. Przez całą Oktawę Uroczystości
Bożego Ciała po Mszy świętej wieczornej Procesja eucharystyczna wokół kościoła połączona z Nabożeństwem czerwcowym. Zapraszamy zwłaszcza dzieci, by w strojach komunijnych
uczestniczyły w procesji Bożego Ciała i podczas Oktawy.

„ Przyjmijmy światło i moc Ducha Świętego, zdolną przemienić serce człowieka
w przybytek nadziei. W domu Maryi jest miejsce dla wszystkich Jej dzieci.
Tam bowiem, gdzie mieszka Bóg, człowiek znajduje schronienie, umocnienie
i pokój, zwłaszcza w godzinie próby. Dzięki Maryi, „ Uzdrowieniu chorych”,
niepewni znajdują pomoc, wątpiący - światło,
a pogrążeni w cierpieniu i chorobie - ulgę.
bł. Jan Paweł II
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