
Moja Parafia | 1 

Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem wielkiej godności 

ludzkiej. Tak jak Jezus zmartwychwstały wszedł ze swoim 

człowieczeństwem do chwały Bożej, tak i my z ciałem i duszą 

znajdziemy się w niebie. My mamy o tym świadczyć. „Będziecie 

moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Świadkami, 

którzy „pozyskują uczniów we wszystkich narodach”, przykładem 

własnego życia. Ten, który wstąpił do nieba zna słabości naszej 

grzesznej natury, dlatego będąc z nami „przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata”, wspomaga nas i chce, abyśmy 

rozpoznawali Jego obecność w naszej codzienności. Często, 

jak Apostołowie, oddajmy Mu pokłon, adorujmy Go i zawierzmy

Jego słowom. Jezu! Dziękuję Ci, że jesteś ze mną 

przez wszystkie dni.

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do końca świata.
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wierzący otrzymał wiarę od innych i powinien ją przekazywać innym.”

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI DO NAS

„Ludzie starzy pomagają nam 
mądrzej patrzeć na ziemskie 
wydarzenia, ponieważ dzięki 
życiowym doświadczeniom 
zyskali wiedzę i dojrzałość.”

„Zauważ, w czym dziecko jest dobre, 
nie czekaj z nagrodą 

wyłącznie na zachowania perfekcyjne.”

TYLKO 
DLA 

DOROSŁYCH
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„Zatoka lasu zstępuje w rytmie 
górskich potoków, 

ten rytm objawia mi Ciebie 
przedwieczne Słowo.

Jakże przedziwne jest twoje 
milczenie we wszystkim, 
czym dotąd przemawia 

stworzony świat...”

Cały czas mam w pamięci chwile, w 
których nasz Tata Narodu odchodził 
z tego świata, powoli zamykał 
oczy, powoli otwierało się przed 
nim niejako zaproszenie od Tego, 
który ma klucze do bram Królestwa 
Niebieskiego. Oglądałem i przeży-
wałem wtedy każdą jego minutę, 
godzinę, aż nadeszła jego osta-
teczna – 2137, 2 kwietnia 2005 roku. 
Każdy z tą godziną zmaga się po 
dziś dzień. Gdy tylko spojrzymy 
na zegarek - zawsze wspominamy 
i modlimy się prosząc o jego
 wstawiennictwo.

Pamiętam ten dzień, 2 kwietnia 
2005 roku. Apel i godzinę 2137. 
Wtedy młodzież katedralna zaprosiła 
wszystkich mieszkańców Radomia. 
Ja również byłem obecny, jak 
i wiele osób z naszej parafii. Cały 
czas modliliśmy się, pozostając 
w łączności z tymi, którzy czuwali 
na Placu św. Piotra. Nie pamiętam 
dokładnie, który ksiądz z parafii 
katedralnej oznajmił, że Jan Paweł II 
odszedł do domu Ojca o godz. 2137. 
Każdy z nas wtedy nie mógł 
uwierzyć...  A jednak... Po policzkach 
płynęły łzy, smutku, ale niejako 
też łzy radości. Na Placu św. Piotra 
pamiętam oklaski, które jednak 
cały czas były łączone z łzami, 
łzami Polaków  i całego świata. 
Wtedy zapamiętałem jego ostatnie 
słowa, te które mówił do nas, 
głównie młodych ludzi: „Szukałem 
was, a teraz wy do mnie przycho-
dzicie”.

W tamtym roku zbliżał się dla mnie 
okres matur.  Ale długo się nie 
zastanawiałem. Jadę się pożegnać 
z tym, który całe swoje życie oddał 
Matce Bożej, tej z Fatimy, która 
uchroniła go przy próbie zamachu 
na jego życie. Całego siebie zawierzył 
Jej, jak i tej z Jasnej Góry – Czarnej 
Madonnie. Totus Tuus, Maryjo 
– mówił. 

Jadąc na uroczystości pogrzebowe,
całą drogę wspominaliśmy jego 
pontyfikat, modliliśmy się i śpie-
waliśmy jego ulubione pieśni. 
Jedną z nich była „Barka”. Nie 
zapomnę tych dwudziestu godzin 
spędzonych w busie, kilku na Via 
del Conciliazione. Wchodząc w 
tłum pielgrzymów czekających 
na wejście do Bazyliki św. Piotra, 
pamiętam, że było to pomiędzy 
godziną siódmą a ósmą, gdy 
weszliśmy oddać hołd. Ja podsze-
dłem tak blisko, jak tylko było 
można, a przy katafalku, na którym 
było złożone ciało Taty Narodu 
– Jana Pawła II Wielkiego, stali 
gwardziści i karabinierzy. Były 
to chwile, krótkie chwile, ale nie 
zapomnę ich na długo. Chwile 
mojego ostatniego pożegnania z 
Człowiekiem, który jednoczył ludzi, 
a szczególnie jednoczył nas, 
Polaków. Był blisko każdego z nas, 
każdego zawierzał swoim mo-
dlitwom. Nade wszystko dzieci, a 
szczególnie te, które niedawno 
przyszły na świat. Był oddany 
młodzieży i ją bardzo ukochał. 
Wszystko postawił na Maryję, ale 
na młodzież zapewne też. O niej 
nigdy nie zapomniał. 

Piszę o tych chwilach, które 
najbardziej zapadły w moim sercu 
i z nimi się nie rozstaję, zawsze je 
wspominam. 

Ceremonię pogrzebową oglądałem 
na jednym z telebimów przy 
Via del Conciliazione. Pamiętam 
wzruszonego kard. Josepha 
Ratzingera, który przewodniczył 
uroczystości pogrzebowej; powiew 
wiatru wertujący kartki Ewangeliarza, 
aż w końcu zamknął – tchnieniem 
Ducha Świętego – 27 lat jego 
pontyfikatu. „Odszedł Pasterz nasz, 
co ukochał lud.”

Powrót do domu i... 19 kwietnia 
2005 roku wybrali nowego, tego, 
który żegnał swojego poprzednika, 
papieża Benedykta XVI. Miesiąc 
po wyborze został zapoczątko-
wany proces beatyfikacyjny Jana 
Pawła II. Postulatorem został 
ks. Sławomir Oder. Pamiętam te 
okrzyki wielu tysięcy ludzi na Placu 
św. Piotra i transparenty z napisami 
„Santo Subito” – „Natychmiast, od 
zaraz, Święty.” 

Kilkadziesiąt tysięcy listów z: 
uzdrowieniami, cudami, znakami, 
że ten, który odszedł, dostrzega 
nasz trud, nasze cierpienie, naszą 
słabość dodając sił i zdrowia
ludziom, którzy na co dzień jej 
potrzebują. Medycyna nie jest 
w stanie pomóc tym najbardziej 
potrzebującym -  jest jakby daremną, 
rzuconą w przepaść. Jednym z naj-
bardziej znaczących uzdrowień, 
było uzdrowienie s. Marie Simon-
-Pierre z choroby Parkinsona. To, 
jedno z wielu, uzdrowień przypi-
sywanych Janowi Pawłowi II zostało 
przypisane jako znaczące w procesie 
beatyfikacyjnym, niewytłumaczalne 
z medycznego punktu widzenia.

Ciąg dalszy nastąpi...

PO KANONIZACJI...
OSTATNIE CHWILE Z JANEM PAWŁEM II /1/

Piotr Dyjo

MODLITWA DZIECKA
„Panie Boże, proszę o zdrowie mojej rodziny i przyjaciół.”
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Czerwcowa baśń poetycka 
o słońcu i Księżycu

Noc wiosenna dobiegała końca...
Nieboskłon zajaśniał na wschodzie
i gwiazdy, które tak nocą mocno migotały
powoli, sennie wtapiały się w ciepły aksamit nieba.
Pomyślałam: „Już tak nie wiele trzeba,
żeby i Księżyc, ten Władca Nocy
też wkrótce zasnął.”
A tu właśnie okrągły, kulisty Księżyc
zza chmur wiosennych się wynurzył
I zaświecił tak jasno!
Z zachwytem pomyślałam:
„Jest wspaniały! Taki srebrny, mało rzec duży
po prostu wielki i tajemniczy...”
I tylko jego piękno tej nocy
tak naprawdę się liczy...
Minęło trochę czasu
Księżyc płynął po Niebie
zaglądał do okien domów,
Przez chwilę patrzył na ciebie...
Lecz był już bardzo znużony,
Kończył swój nocny dyżur
I wtedy, właśnie wtedy zza horyzontu morskiego
Słońce się wynurzyło, takie różowe, zaspane,
lecz uśmiechnięte tak miło;
Wiedząc, że jest tu, 
na Ziemi przez wszystkich ukochane 
Ku górze szybko się wzniosło,
Spojrzało z uśmiechem na Księżyc,
który bladł coraz bardziej
I rzekło do niego radośnie:
„Bracie; noc wiosenna (czerwcowa) się kończy
Możesz spokojnie odejść, ja cię teraz zastąpię
Schowaj się do swej opończy.”
Księżyc się nieco nasrożył,
spojrzał na Słońce krzywo
i odpowiedział gdzieś w przestrzeń:
„Ja jestem Panem Nocy, lecz tylko twoim odbiciem,
Przybieram różne kształty,
Lecz ty, o złote Słońce
ciekawsze, piękniejsze masz życie...
Widzisz świat jasny, pogodny,
oglądasz radosnych ludzi,
To przecież ty, jasne Słońce
wszystkich co rano budzisz.
Wiedzie ci się braciszku,
naprawdę znakomicie...”
To rzekłszy, schował się Księżyc
w błękitną przepaść Nieba,
Wiedział że już dzień nowy,
że odejść mu potrzeba.
Wszak to porządek świata
przez Boga ustalony;
Za wszystkie cuda świata
niech będzie Bóg Uwielbiony!

Miłość nie jest jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie 
lub jak wiedza, której zabraknie.

Snuli piękne wizje na przyszłość. Rozmawiali ze sobą 
językiem „bez słów”, a inni choć nie do końca rozumieli, 
wyczuwali przekaz wielkiego uczucia. Spędzali wspólnie 
dużo czasu, żeby jak najlepiej się poznać. Później się 
pobrali. Ślub był piękny, mieli wrażenie, że samo 
Niebo oświeca ich drogę, rzucając na ziemię „stare” 
i wskazując „nowe życie”. A potem mijały dni, tygodnie, 
lata... I patrzą teraz na siebie nawzajem z niedowierza-
niem: Czy to na pewno ten sam człowiek, który stał ze 
mną przed ołtarzem? Gdzie podziały się nasze piękne 
słowa? Gdzie euforia towarzysząca kiedyś każdej 
wspólnej chwili? A skoro już ich nie ma, to może… 
lepiej się rozstać???

Był wspaniałym lekarzem. Jego diagnozy zawsze się 
sprawdzały. Miał wielką wiedzę medyczną i posiadał 
niezwykłą umiejętność do prowadzenia rozmów 
z chorymi. Niekiedy wydawało mu się, jakby był 
narzędziem w rękach samego Stwórcy, który przekazał 
mu dar uzdrawiania. Jednak po pewnym czasie… 
poczuł „wypalenie zawodowe”. I pomyślał, że chyba 
lepiej skończyć z tą pracą. Jest przecież zamożny, nie 
musi się niepokoić o liczbę swoich pacjentów. Po co się 
męczyć???
...

Wiele darów w życiu otrzymujemy. Cieszymy się nimi, 
a potem, kiedy przychodzą trudniejsze chwile, pojawia 
się pokusa zniechęcenia. Może jednak źle je interpre-
tujemy, uznając środki za cele, sprawy, które są jedynie 
pomocą za priorytety? I kiedy ich nie dostrzegamy, 
rezygnujemy z drogi. Popatrzmy na Apostołów - prze-
mawiali, prorokowali, uzdrawiali, wskrzeszali. Święty 
Paweł w 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian pięknie opisuje 
te wszystkie charyzmaty. A jednak na koniec dodaje 
jedno krótkie podsumowanie:

„Lecz wy starajcie się o większe dary, 
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.”

Jaka to droga? - Wszystko się odmienić może, 
ale miłość nigdy. ms

Droga doskonalsza

Katarzyna Wilczyńska

Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, 
czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. 

Wojtyła uśmiechnął się i odparł: 
- Co nie uchodzi kardynałowi, 

to źle jeździć na nartach! 

PAPIEŻ HUMORU
ŚW. JAN PAWEŁ II I NARTY

opr.
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1 czerwca 2014r. - NIEDZIELA
Imieniny: Konrada, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Mt 28, 16-20

2 czerwca 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Marzeny, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1-8
PSALM 68, 2-3. 4-5ac. 6-7ab
EWANGELIA: J 16, 29-33

3 czerwca 2014r. – WTOREK
Imieniny: Tamary, Leszka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20,17-27
PSALM 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17,1-11a

4 czerwca 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Karola, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 28-38
PSALM: 68, 29-30.33-35a.35b-36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19

5 czerwca 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Bonifacego, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22,30; 23, 6-11
PSALM 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17,20-26

6 czerwca 2014r. – PIĄTEK 
Imieniny:  Norberta, Dominiki
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1-2. 11-12. 19-20ab
EWANGELIA: J 21, 15-19

7 czerwca 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Jarosława, Roberta
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

 

KALENDARZ
LITURGICZNY

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

1. Serdecznie zapraszamy dziś na Festyn Rodzinny organizowany przez 
Świetlicę Caritas Pallotyńską. Rozpoczęcie Festynu Mszą świętą o godz. 1200, 
zakończenie ok. godz. 1700. Całkowity dochód z Festynu zostanie 
przeznaczony na potrzeby Świetlicy działającej przy naszej parafii.

2. Dziś obchodzimy w Polsce VII Dzień Dziękczynienia pod hasłem: 
„Dziękujemy za św. Jana Pawła II”. Po Mszach świętych można złożyć 
ofiary do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.

3. Dziś o godz. 1700 Nabożeństwo czerwcowe i kolejny dzień Nowenny 
do Ducha Świętego. W dni powszednie zapraszamy na tę modlitwę 
na godz. 1730.

4. Jutro, 2 czerwca, podczas Nabożeństwa czerwcowego modlić się 
będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. 
O godz. 1800 zostanie odprawiona za nich Msza święta.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych, a także w intencji rodzin osób powołanych 
zostanie odprawione o godz. 1730. O godz. 1800 Msza święta o powołania.

6. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych 
Mszy świętych i od godz. 1730. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą 
o godz. 1645, spowiedź dla nich - od godz. 1615. Do chorych udamy się 
po porannych Mszach świętych. Również w I piątek zapraszamy na 
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po 
Mszy świętej o godz. 800, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. 
Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny konferencja 
dla czcicieli Serca Pana Jezusa.

7. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700. O godz. 1730, będzie miało miejsce Nabożeństwo czerwcowe.

8. W sobotę, 7 czerwca, 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.

9. W sobotę, 7 czerwca, zapisane dzieci rocznicowe ze Szkoły Podstawowej nr 9 
i ich rodzice wyruszają na pielgrzymkę do Ożarowa Mazowieckiego 
i Niepokalanowa. Zbiórka przed kaplicą Świętej Rodziny o godz. 715. 
Planowany powrót o godz. 1900.

10. W przyszłą niedzielę, 8 czerwca, przypada Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, która kończy Okres Wielkanocny w Kościele. Kończy się zatem 
czas spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.


