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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1160
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EWANGELIA:  J  20,  19-23

Wielkanoc była początkiem łaski, a Pięćdziesiątnica jest
jej uwieńczeniem, albowiem Duch Święty dopełnia w nas 
dzieła, które Chrystus rozpoczął” (św. Augustyn). Tajemnica
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest owocem Tajemnicy
Paschalnej, jej najwspanialszym ukoronowaniem. W dniu 
Zesłania Ducha Świętego czcimy nie tylko zstąpienie tegoż
Ducha na Apostołów, ale również narodziny Kościoła, 
Ciała mistycznego Jezusa. Zgodnie z poleceniem Mistrza, 
Apostołowie wracają z Góry Oliwnej po Wniebowstąpieniu
do Wieczernika i „jednomyślnie trwają na modlitwie”. Tam 
nastąpiło cudowne zstąpienie Ducha Świętego, którego 
Apostołowie otrzymali już wcześniej w Dniu Zmartwychwstania.
Wystraszonym uczniom zjawia się Zmartwychwstały. 
Pozdrawia ich „Pokój wam” i oznajmia: „Przyjmijcie Ducha 
Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy są im odpusz-
czone, którym zatrzymacie są im zatrzymane”. Pokój dany im
przez Jezusa związany jest z darem Ducha Świętego. Od 
tej pory uczestniczą w misterium Boga, który wyzwala 
człowieka z grzechu. Adam Żak

„Pokój wam!” 
„Przyjmijcie Ducha Świętego”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Drogi Bożej Opatrzności są dla nas często nieznane. 

Dopiero u kresu (…), gdy zobaczymy Boga „twarzą w twarz”, w pełni poznamy drogi, 
którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu”.

ZESŁ A N IE DUCH A ŚW IĘT EG O

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch

Niech wyznajemy z wszystkich sił”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Już na początku II wieku, gubernator Bitynii Pliniusz Młodszy, zauważył, że chrześcijanie 

„zwykli gromadzić się zawsze tego samego dnia przed wschodem słońca i śpiewać razem hymn 
do Chrystusa, którego czczą jako Boga””.
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WIELKA MODLITWA O POKÓJ – W NASZEJ ŚWIĄTYNI
Od 31 maja do 13 czerwca gościmy

a naszym kościele przepiękny Ołtarz
Adoracji „Światło Pojednania i Pokoju”.
W ostatnią środę wspólnie z Księ-
dzem Biskupem Piotrem Turzyńskim
rozpoczęliśmy dwutygodniową ra-
domską modlitwę o pokój na całym
świecie.

Gorąco zapraszamy wszystkich
do modlitwy w tak pilnej intencji. 
Wszystkie Msze święte będą spra-
wowane w dużym kościele. Adoracja
będzie kończyć się każdego dnia 
o godz. 2100 Apelem Jasnogórskim.

Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju”
przeznaczony jest do Sanktuarium 
Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie,
w Afryce. Tra� tam w drugiej połowie
bieżącego roku. Ziemia rwandyjska
jest przesiąknięta krwią wielkiej 
bratobójczej wojny z 1994 roku. 

Peregrynacja Ołtarza Adoracji
„Światło Pojednania i Pokoju” roz-
poczęła się w lipcu ubiegłego roku 
czuwaniem modlitewnym papieża
Franciszka z młodymi podczas Świa-
towych Dni Młodzieży w podkra-
kowskich Brzegach. Ołtarz nawiedza

para�e i sanktuaria w Polsce i za
granicą, gromadząc wiernych na 
wspólnej Adoracji w intencji pokoju.
Radom jest już dwudziestym miej-
scem modlitwy i Adoracji.

Ołtarz Adoracji „Światło Pojednania
i Pokoju” jest częścią Dzieła „12 Gwiazd
w Koronie Maryi Królowej Pokoju” 
realizowanego przez Stowarzyszenie
„Communita Regina della Pace”, 
którego siedziba mieści się w Radomiu.
Jest to projekt utworzenia na świecie
dwunastu Międzynarodowych Cen-
trów Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w intencji pokoju. Po-
wstają one w miejscach szczególnie
doświadczanych skutkami kon�iktów
zbrojnych, braku porozumienia
między narodami i wyznawcami 
różnych religii.

Materialnym znakiem duchowego
dzieła są Ołtarze Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu wraz z monstrancją
nawiązującą do wizerunku Matki 
Bożej. Powstają one w Polsce, w 
pracowni gdańskich artystów Mariusza
Drapikowskiego i Kamila Drapikow-
skiego. Swoim niezwykłym pięknem
służą oddaniu czci żywemu Bogu 

oraz otwierają osoby adorujące na 
ob�te łaski płynące ze spotkania
Chrystusa Eucharystycznego.

Warto uważnie przyjrzeć się 
Ołtarzowi. Najświętszy Sakrament 
jest ukryty w łonie Najświętszej Maryi,
która przyniosła światu Jezusa i jest
Pierwszym Tabernakulum i Pierwszą
Monstrancją.

Ołtarze Adoracyjne są już w: 
kaplicy wieczystej Adoracji przy 
kościele Groty Mlecznej w Betlejem,
w Sanktuarium Królowej Pokoju 
w Oziornoje w Kazachstanie, w Para�i
św. Jakuba w Medjugorie w Bośni 
i Hercegowinie, w Bazylice Matki 
Bożej Pokoju w Yamoussoukro na 
Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Niedługo będą również w: Sanktu-
arium Matki Bożej Słowa w Kibeho 
w Rwandzie, Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Namyang w 
Korei Południowej i Sanktuarium 
św. Jana w Dagupan na Filipinach.

Więcej informacji o Dziele 
„12 Gwiazd w Koronie Maryi 
Królowej Pokoju” na stronie: 

www.reginapacis.pl.

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień 
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle
dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru i na-
pełnił cały dom, w którym przebywali.
(...) I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym” (Dz 2, 1-11).

Duch Święty – najbardziej dla nas
tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. 
Jak wiatr niewidoczny. W Starym 
Testamencie na określenie Ducha 
Bożego używano terminu „Ruah”, 
czyli tchnienie, powietrze, wiatr. 
Nowy Testament ukazuje nam, że 
Duch Boży to nie jakaś siła, wiatr, 
tchnienie czy moc, ale Osoba Boża

– jedna z Trzech Osób we wspólnocie
Trójcy Świętej. 

Okres Wielkanocny, to czas szcze-
gólnego wzywania Ducha Świętego,
rozważania Jego działania i otwie-
rania się na Jego charyzmaty. 

W Okresie Wielkanocnym prze-
żywamy I Komunie święte, często 
bierzmowanie, święcenia kapłańskie…
Chrześcijanin nie tylko powinien, 
ale musi nieustannie prosić o nowe 
wylanie Ducha Świętego. 

Najważniejszym dowodem działania
Ducha Świętego są Jego owoce. 
Łatwo możemy zapatrzeć się w 
charyzmaty [dary] Ducha Świętego
i zapomnieć o owocach. A owocem
Ducha Świętego jest: miłość, radość,

pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, wstrzemięź-
liwość. 

Duch Święty jest wszędzie: w tym,
że ludzie przychodzą na Msze święte; 
w tym, że odbyła się katecheza; 
w tym, że ludzie trwają w swoim 
powołaniu; że chorzy przeżywają
swoje cierpienie w łączności z
Chrystusem; że ktoś kończy życie
doczesne z nadzieją na życie wieczne;
że młody człowiek podejmuje trudy
studiów czy wolontariatu; że istnieją
grupy i ruchy w para�ach; że rodzą
się nowe powołania. 

Wszystko w Kościele, i ja i Ty, jest
owocem działania Ducha Świętego. 

WIATR Z NIEBA

opr.

opr.
Jadwiga Kulik

„Gdy społeczność – lokalna, krajowa czy światowa – pozostawia na peryferiach część siebie, 
nie ma programów politycznych ani sił porządkowych czy bezpieczeństwa, 

które mogłyby zapewnić spokój bez końca”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
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1. O jakiej porze dnia zmartwychwstania 
przyszedł Jezus?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Co zrobili uczniowie, gdy ujrzeli Pana?

Odpowiedź: .............................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

BOŻA OPATRZNOŚĆ NAD NASZYM CHÓREM
Św. Jan Paweł II powiedział: 

„W Dniu Zesłania Ducha Świętego 
doświadczamy w sposób szczególny
prawdy, że zostaliśmy wyposażeni 
w wielorakie dary i talenty. Odkry-
wajmy w sobie te zdolności, cieszmy
się nimi i rozwijajmy je z Bożą 
pomocą”.

Duch Święty obdarza nas talentami
i mocą, a Boża Opatrzność kieruje 
biegiem całego świata, jego historią
i losami wszystkich maluczkich.  

W zeszłą sobotę, 27 maja 2017 r.,
za sprawą Ducha Świętego i zrzą-
dzeniem Bożej Opatrzności, na 
zaproszenie ks. Tadeusza Aleksan-
drowicza – Proboszcza Parafii 
Opatrzności Bożej w Warszawie- 
Wilanowie, nasz para�alny chór 
„Gloria Dei” dostąpił nie lada zaszczytu.
Tego dnia dane nam było wziąć 
udział we Mszy świętej, którą w 
całości muzycznie oprawił nasz 
para�alny chór!!! 

Od lat blisko dziesięciu borykamy
się z trudnościami kadrowymi, ale 
Boża Opatrzność czuwa nad nami, 
a Duch Święty nie pozwala nam 
zmarnować talentów. Do Warszawy
wybraliśmy się z grupą naszych 
przyjaciół i znajomych. 

Naprawdę ta sobota była PIĘKNA.
Chociaż przytłaczał nas ogrom
Świątyni oraz fakt, że wystąpiliśmy 
w zmniejszonym składzie – daliśmy
radę. Nasz śpiew wypełnił swoim
echem potężne mury i wysoką 
kopułę. Były brawa na zakończenie 
Mszy świętej i zapytania o możliwość
nabycia płyty [musimy coś zadziałać
w tej kwestii]. Pieśń „Bogarodzica 
Dziewica” wybrzmiała dostojnie i 
z mocą, ku niebu błaganie wiernych
poniosła. 

Nasz opiekun duchowy, ks. Paweł,
sprawował Mszę świętą w intencji
dziękczynnej za opiekę Bożej
Opatrzności nad naszym skromnym
[liczebnie] chórem oraz we wszyst-
kich intencjach, które Pielgrzymi 
z Radomia przywieźli przedstawić 
Bożej Opatrzności. Nad precyzją 
wykonania wszystkich utworów 
czuwał dyrygent – nasz Pan Organista
Roman Danielewicz.

Pogodę w sobotę mieliśmy cudną.
Po południu pojechaliśmy na 
Żoliborz do kościoła św. Stanisława
Kostki, aby oddać cześć bł. ks. Jerzemu
Popiełuszce. Wzruszeniom nie było
końca. Przy grobie Błogosławionego
odśpiewaliśmy – przy akompania-

mencie gitar – pieśni: „Ojczyzno ma”,
„Boże, coś Polskę”, „Gaude Mater
Polonia”. Nie ukrywaliśmy łez. 
Wypraszaliśmy świętość dla nas i dla
naszych kapłanów. Potem zwiedza-
liśmy Muzeum Księdza Jerzego.
Oby Jego męczeńska śmierć nie poszła
na marne. Czy słyszysz, Ojczyzno ma?
W Księdze Pamiątkowej napisaliśmy:
„Księże Jerzy, wzorem św. Pawła 
z Tarsu, którego myśl Tobie hasłem 
przewodnim była „Zło dobrem 
zwyciężaj”, chcemy Ci powiedzieć, 
że i my staramy się zło dobrem 
zwyciężać. Nie zawsze nam to wy-
chodzi, ale się staramy. Oręduj w
niebie za nami. Ojczyzna potrzebuje
Ciebie”.

Wracamy do domu. Jeszcze tylko
na zakończenie wspólny śpiew
„Panience na dobranoc”. To był 
dzień, który dał nam Pan!!! 

Zgłaszajcie się do naszego chóru. 
Doświadczycie piękna. 

Czekamy na dobre głosy.

Jadwiga Kulik
chórzystka „Gloria Dei” – chóru, 

który pod czułą opieką 
Królowej Apostołów 
wielbi Boga pieśnią 

w Para�i św. Józefa w Radomiu

Przez kilka lat na łamach naszej Gazetki druko-
waliśmy krótkie porady wychowawcze dla rodziców
i innych osób opiekujących się dziećmi, chwytliwie
nazwane „Tylko dla dorosłych”. Wiemy, że zdania
te cieszyły się wielką popularnością nie tylko 
pośród dorosłych, ale także pośród naszych 
młodych Czytelników. Wiemy też, że niejednej 
osobie pomogły w dobrym rozwiązaniu trudnych
problemów wychowawczych.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH, aby spróbowali 
coś napisać na temat dobrego wychowania. 
Opisać jakąś historię, sytuację, która może pomóc
innym. Wszak dobre wychowanie, to chyba jedna
z najtrudniejszych spraw na świecie. Jeden z 
księży egzorcystów powiedział kiedyś, że Szatan
najbardziej chce niszczyć dobre wychowanie 
dzieci i młodzieży i że właśnie tego najbardziej 
nie znosi na świecie.

Odważnych prosimy o kontakt z ks. Pawłem lub
o przysłanie tekstu na maila naszej Redakcji. 
Opisane historie mogą być anonimowe.

SKOŃCZYŁO SIĘ 
„TYLKO DLA DOROSŁYCH”

Redakcja
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KALENDARZ
LITURGICZNY

4 czerwca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Karola, Helgi, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 11, 1-9
PSALM 33, 10-11. 12-13. 14-15
2. czytanie: Wj 19, 3-8a. 16-20b
PSALM Dn 3, 52. 53-54. 55-56
3. czytanie: Ez 37, 1-14
PSALM 107, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
4. czytanie: Jl 3, 1-5
PSALM 104, 1-2a. 24 i 35c. 27-28. 29b-30
5. czytanie: Rz 8, 22-27
EWANGELIA: J 7, 37-39

5 czerwca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
Imieniny: Kiry, Bonifacego, Walerii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 3, 9-15. 20
PSALM 87, 1-3. 5-6
2. czytanie: Dz 1, 12-14
EWANGELIA: J 19, 25-27

6 czerwca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Laury, Norberta, Dominiki
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Tb 2, 9-14
PSALM 112, 1b-2. 7-8. 9
EWANGELIA: Mk 12, 13-17

7 czerwca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Jarosława, Roberta, Wiesława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Tb 3, 1-11a. 16-17a
PSALM 25, 2-3. 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mk 12, 18-27

8 czerwca 2017r. – CZWARTEK
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
Imieniny: Maksymiliana, Ady, Seweryna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rdz 22, 9-18
PSALM 40, 7-8a. 8b-9. 10-11b. 17
EWANGELIA: Mt 26, 36-42

9 czerwca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Felicjana, Pelagii, Anny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Tb 11, 5-18
PSALM 146, 1b-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10
EWANGELIA: Mk 12, 35-37

10 czerwca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Bogumiła, Edgara, Małgorzaty
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Tb 12, 1b. 5-15. 20
PSALM Tb 13, 2abcde. 6. 7. 8
EWANGELIA: Mk 12, 38-44

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele 

Okres Wielkanocny. Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu 
„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny 
pod zwykłymi warunkami. 

2. Jak widzimy, w naszym kościele gości Ołtarz Adoracji „Światło Pojednania 
i Pokoju”. Ołtarz ten jest przeznaczony do Sanktuarium Matki Bożej 
w Kibeho w Rwandzie i odbywa peregrynację zapoczątkowaną przez 
papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży. Intencją 
peregrynacji jest sprawa pokoju na świecie. Witamy serdecznie 
ks. Romana Rusinka SAC, misjonarza, który głosi do nas Słowo Boże.
Po Mszach świętych można złożyć o�arę do puszek na cele peregrynacji,
przewiezienie i instalację Ołtarza w Sanktuarium w Kibeho. 
Do 13 czerwca wszystkie Msze święte będą sprawowane w dużym kościele.
Adoracja będzie kończyć się każdego dnia o godz. 2100 Apelem Jasnogórskim.

3. Dziś obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Dziękczynienia. O�ary 
do puszek na wykończenie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 
będą zbierane w naszej para�i w innym terminie.

4. Dzisiaj o godz. 1700 w kaplicy Świętej Rodziny zmiana tajemnic różańcowych
dla Wspólnoty Żywego Różańca. 

5. Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa – w niedziele o godz. 1720; w dni powszednie – o godz. 1730.

6. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt i Święto NMP Matki Kościoła. 
W naszej para�i będziemy obchodzili Uroczystość Rocznicy Poświęcenia
naszego kościoła. Msze święte jutro o godz.: 630, 800, 930 i 1800. 
O godz. 1720 podczas Nabożeństwa czerwcowego – wypominki roczne.

7. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, mieszczący się przy 
ul. Grenadierów 18, zapraszają opiekunów i osoby niepełnosprawne, 
które chcą zapoznać się z pracą Warsztatów na Dni Otwarte 6 i 7 czerwca
w godz. 900 – 1400. 

8. W najbliższy czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Pamiętajmy o modlitwie o uświęcenie kapłanów.

9. Caritas Pallotyńska zaprasza w przyszłą niedzielę w godzinach 1300 – 1900

na Festyn Rodzinny. W programie: konkursy rodzinne z nagrodami, 
licytacje piłek i koszulek z podpisami znanych sportowców, przysmaki 
z grilla i kuchni wojskowej, dmuchane zamki, cełgiełkolandia z nagrodą 
dla każdego, zabawa przy radosnej muzyce (koncert „Wiecznego”) 
oraz wiele nowych niespodzianek. Podczas Festynu będzie można 
oddać krew (należy mieć ze sobą dowód osobisty).

10. W przyszłą niedzielę o godz. 1600 przy krzyżu na Godowie zostanie 
odprawiona Msza święta i Nabożeństwo czerwcowe.

CARITAS PALLOTYŃSKIEJCARITAS PALLOTYŃSKIEJCARITAS PALLOTYŃSKIEJCARITAS PALLOTYŃSKIEJCARITAS PALLOTYŃSKIEJCARITAS PALLOTYŃSKIEJ
11 CZERWCA 2017 R.
1300 - 1900


