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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

DRODZY CZYTELNICY „MOJEJ PARAFII”!
Zaprośmy dziś Świadków i idźmy ich śladami…

Życzymy Wam zachwytu Magdaleny, 
która z pośpiechem niosła wieść o Zmartwychwstaniu Pana…

Życzymy Wam żarliwości Piotra, który słysząc Radosną Nowinę,
natychmiast pobiegł do Grobu…

Życzymy Wam prostoty Jana, 
który ujrzał płótna i chustę – i od razu uwierzył…

Niech Zmartwychwstały napełnia Was 
i Wasze Domy pokojem, 

miłością i wszelkimi darami Ducha Świętego! 

Adam Żak

Ewangelia opowiada o nawiedzeniu grobu przez niewiasty,
które nie zdążyły należycie namaścić Ciała Chrystusa, dlatego
„w pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem (...) przyszła
Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty
od grobowca”. Powiadamia o tym Piotra: „zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go złożono”. Uczniowie idą sprawdzić 
tę wiadomość. Piotr wchodzi do grobowca. Jest pusty. Wchodzi
również Jan, „a gdy zobaczył (pusty grób), uwierzył”. Jakie
wrażenie na Apostołach wywarł pusty grób? Jakie myśli
kłębiły się w ich głowach? „Zabrano Pana”, czy może „powstał
z martwych”? „Nie pojmowali bowiem jeszcze Pisma, iż trzeba,
aby On powstał z martwych”. Uświadomienie 
tego faktu powoduje wielką radość.

„A gdy zobaczył, uwierzył”.

„Prawdziwą wielkanocną radością jest radość 
niesłychanie trudna: to radość tego, 
który umarł dla samego siebie, 
żeby zmartwychwstać, urodzić się 
dla samego Boga”. (ks. Jan Twardowski)

„Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał” (Liturgia Godzin).

„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”  (Ps 118,24)

miłością i wszelkimi darami Ducha Świętego! 
ALLELUJA!

NIEDZIELA WIELKANOCNA
DROGA

 I PRAWDA,
 I 

ZYCIEM”

„JA 
JESTEM

JEZUS

,

.

,

E WA N G E L I A :  J  2 0 ,  1 - 9

Redakcja 

Niech Zmartwychwstały napełnia Was Niech Zmartwychwstały napełnia Was Niech Zmartwychwstały napełnia Was 

miłością i wszelkimi darami Ducha Świętego! miłością i wszelkimi darami Ducha Świętego! 



2 | Moja Para�a

Sezon pisankowy właśnie zakoń-
czony. Ostatnie nasze dzieła sztuki
rozprowadziliśmy w Niedzielę Pal-
mową, więc czas zająć się domowymi
sprawami. Jeszcze tylko próba w
poniedziałek wieczorem, bo pierwsza
niedziela wypada w pierwszy dzień 
Świąt.

Wielki Wtorek
Zdążyłam wrócić z pracy do domu

i zająć się obiadem, dzwoni telefon.
Pielęgniarka Ania pyta, czy pamiętam,
że dziś jedziemy do Pani Ewy? Jeszcze
kilka dni temu pamiętałam, ale dziś?
Podobno nasza podopieczna dziś się
źle czuje. Będę po ciebie o 1730. No
to już dziś posprzątałam... Zabieramy
z naszej bazy jakieś gry i jedziemy. 
W domu pełnym smutku z powodu
choroby ukochanej osoby, rozle-
gają się śmiechy dwojga dzieciaków,
wreszcie tak, jak powinno być! A kiedy
ciężko chora Mama mówi, że jak nas
(Hospicjum) długo nie ma, to tak 
jakoś smutno, staliśmy się częścią 
tego domu, jakoś tak milej na sercu.
Wiec, co tam, sprzątanie nie zając, 
nie ucieknie! Warto było!

Pada pytanie rzucone przez Anię:
- Pojedziesz ze mną w Wielki Czwartek
do Pana Edwarda? Jest w ciężkim 
stanie. Będzie z nami Ksiądz.
No, co mam powiedzieć? 
- Jak mnie zgarniesz prosto z pracy,
żebym potem zdążyła na Mszę świętą,
to pojadę.

Wielki Czwartek
Jedziemy. Pani Danusia wita nas

na podwórku. Pokrótce opowiada 
o stanie męża. Jest przestraszona.
Kiedy zobaczyłam chorego, to sama się
przestraszyłam. Sprawdziłyśmy sa-
turację (poziom tlenu we krwi) – 60.
Poniżej 90 zalecany jest koncentrator.
Córka jedzie po wodę destylowaną
na najbliższą stację benzynową.
Pan Edward ma rurkę tracheotomijną
i trudno jest się z nim porozumieć, 
szczególnie teraz, gdy zdaje się 
czasami być nieobecny. Oko silnie
czerwone, prawdopodobnie nastąpił
w nim wylew. Co chwila nabiera
chałsty powietrza. Na szczęście chory
daje znak, że go nic nie boli. Po
podłączeniu koncentratora, poziom
tlenu we krwi szybko wzrasta. Przy-
stępujemy do zmiany opatrunków
na nogach, jednocześnie odmawiając
razem z rodziną Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Na koniec chory wraz 
z Rodziną przyjął Najświętszy Sakra-
ment, za co Pani Danusia była bardzo
wdzięczna! Po robocie, czas na kanapki
i herbatę. 
Ania patrząc na mnie pyta:
- A, Monika...
- Nie, nic z tego! - odpowiadam.
- Ale wiesz, o co chciałam zapytać?
- Tak, wiem i dlatego mówię „Nie!”...

No dobrze – pada po chwili –
gdzie i kiedy?

- Jutro do Pani Ewy. Pojedziemy 
z księdzem Markiem.

- Ok (już posprzątałam!).

Wielki Piątek
Kończę dziś wcześniej pracę i idę

na Wiejską, po drodze robiąc zakupy.
Jestem na czas. Łapię tylko bułkę
w bazie hospicyjnej i ruszamy. 
Wszyscy domownicy trochę stremo-
wani wizytą księdza, więc ten daje 
nam godzinę i nas opuszcza. W tym
czasie Ania podłącza kroplówkę,
Wiktoria przymierza przywiezione
przez nas ubrania, a ja razem z
Erwinem oglądam Biblię dla dzieci.
Pomyślałam, że w takim dniu, zamiast
gier zajmiemy się czymś poważ-
niejszym i to był strzał w dziesiątkę!
A ile radości sprawiły przywiezione
przez nas artykuły spożywcze.
Dzieciaki z każdym przychodziły 
do pokoju i pokazywały Mamie!

Spowiedź zaczęła się od dzieciaków,
a skończyła na mnie. No, bo jak nie
skorzystać ze sposobności, jak konfe-
sjonał tak blisko! Był sakrament 
namaszczenia chorych i cała Rodzina
przyjęła Najświętszy Sakrament.

Wracamy do bazy. Na mieście korki.
Ania podwozi mnie do domu. Zaczyna
znowu padać. Okien to chyba na
Święta nie umyję – myślę sobie. 
Szybko jem obiad, mając w pamięci
tych ludzi, którzy tak bardzo cieszyli
się z naszego przyjazdu i w tym 
czasie. I litościwy Pan Bóg zaświecił
słoneczko, żebym mogła umyć okna,
więc szybciutko wzięłam się za mycie!

Dziękuję, Panie Boże, 
za ten Wielki Tydzień!

TAMTEN PAMIĘTNY WIELKI TYDZIEŃ

Wasz korespondent hospicyjny 
Monika Wężyk

W Dniu patronalnego Święta życzymy Wam, 
kochane Siostry: Tereso, Barbaro, Paulino i Magdaleno,

by radość Zmartwychwstania towarzyszyła 
każdej chwili Waszego życia. 

Dziękujemy za wielkie dobro, 
którego doświadczamy dzięki Wam 

– dziękujemy za uśmiech, 
pomoc, rozmowy, 

a nade wszystko za modlitwę, 
którą otaczacie naszą Parafię. 

Pragniemy dziś razem z Wami chwalić Pana 
wielkanocnym „Alleluja”!

ŻYCZENIA
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ŚW. JAN PAWEŁ II
MÓWI O NIEDZIELI

„„Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). 

Te słowa Chrystusowej obietnicy 
nadal rozbrzmiewają w Kościele, 

to ona stanowi sekret jego żywotności 
i źródło jego nadziei. Jeżeli niedziela 

jest dniem zmartwychwstania, 
to nie tylko jako pamiątka wydarzenia 

z przeszłości, ale jako świętowanie 
żywej obecności Zmartwychwstałego 

pośród wierzących”.
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Tak szybko upłynęły 
Wielkiego Postu dni!
I dziś w Wielką Niedzielę
(Toż to Wielkanoc przecież)
Z radości chce się płakać…
Zmartwychwstał Chrystus kochany!
Tak. To wiosna zielona się zbliża
Zbliża wielkimi krokami...
Już wkrótce połacie łąk
i pól bezkresnych przestrzenie
Pokryje szmaragd traw
I zbóż młodziutkich zielenie
Dzwony się rozdzwoniły
Alleluja radosnym
Radujcie się wszyscy żyjący!
Chrystus zmartwychwstał. To wiosna!
Kurczątka złote, puszyste
z jajek się wykluwają
I obok pisanek – kraszanek
na cienkich łapkach stają.
I nieśmiałymi głosami
Jezusowi śpiewają.
W szmaragd młodziutkich listków
Ubierają się drzewa
Och, posłuchaj uważnie:
Wilgi, kosy, skowronki,
Cała ptasia gromada
Przeszczęśliwą pieśń 
na cześć Chrystusa śpiewa,
Aby Go godnie powitać
On – Panem wszego stworzenia
Jezu – kochany nasz Panie
Dziś cały świat wiosenny
Śpiewa Ci pieśń uwielbienia
JAK WSPANIALE, ŻE JESTEŚ!

Katarzyna Wilczyńska

TO JUŻ RADOSNA 
WIELKANOC!

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytania, a kupon konkursowy włóż za tydzień 

do koszyka przed ołtarzem kilka minut 
przed Mszą świętą o godz. 1145.

1. Jak inaczej nazywa się Niedziela Miłosierdzia Bożego?

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

............................................................................................................

2. Dlaczego w I piątek kwietnia tego roku 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych?

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

............................................................................................................

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

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

Brzesko. Mała wieś w zachodnio-
pomorskim. Sanktuarium Matki
Bożej Brzeskiej. Jedno z niewielu 
na tym obszarze Polski. 800-letni
kościół. Historia pełna zakrętów.
Najpierw był tam katolicyzm... Potem
dominacja protestantyzmu...

Co mnie tam zaintrygowało?

1. Próby rozumnego współistnienia
katolicyzmu i protestantyzmu. Zgoda
na odprawianie Mszy świętej po-
woduje zamontowanie w ołtarzu 
głównym nowego tryptyku. Na
skrzydłach zewnętrznych – sceny 
Męki Pańskiej. Na wewnętrznych, po
bokach, postacie czterech świętych
dziewic, pośrodku �gura Madonny
z Dzieciątkiem.
2. Stalaktytowy strop. Żebra skle-
pienia zdobione liśćmi akantu ze
wspornikami zakończonymi wi-
siorami w postaci szyszek. To wszystko
wykonane przez pomocnika młynarza,
co dar talentu złożył w podzięko-
waniu zań Bogu.

3. Plebania osiemnastopokojowa.
Jeden z pastorów miał jedenaścioro
dzieci. Obecny Ksiądz Proboszcz
gromadzi środki na utworzenie
domu pielgrzyma.

4. Obok kościoła typowa wiejska
piwnica. Ziemianka z wystającym 
skośnym daszkiem i wejściem. Wejście
oryginalne. Zasłonięte okrągłym,
szerokim, ciężkim kamieniem młyń-
skim. Oprowadzający mnie kustosz
pyta: „Spróbujesz wejść? Pomogę”.
Odtaczamy kamień. Wchodzę na
klęczkach. W środku, nisko zgięty, 
ledwo mogę się odwrócić. Po prawej
wykuta płaska nisza. Miejsce na ciało. 

Kilka tysięcy kilometrów od Golgoty...
Dwa tysiące lat później... 
Imitacja w zwykłej piwnicy...

Byłem tam ze 20 lat temu. Dotąd
pamiętam odsuwanie kamienia 
i chwile wewnątrz... Dotąd czuję
ciarki, jakie mnie wtedy przeszły...  

GRÓB PAŃSKI W BRZESKU

Michał Jakaczyński

Drogi Księże Ryszardzie!
Z okazji imienin życzymy, 

aby Twoje życie 
zawsze obfitowało 

w wartości, 
które odzwierciedlają 

imię „Ryszard”. 
Dlatego życzymy: 

bogactwa duchowego, 
mocy Bożej i siły charakteru. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
każdego dnia obdarza Cię 

wielką radością i pokojem!

ŻYCZENIA
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę 

– w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu”.



1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji ks. Ryszarda Robakiewicza SAC
z okazji jego imienin. Pamiętajmy o ks. Ryszardzie także w naszych 
osobistych modlitwach.

2. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna.
3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego – w poniedziałek i środę po Mszy świętej

wieczornej. We wtorek, czwartek i sobotę – podczas Nabożeństw 
przed Mszą świętą. W piątek – po Mszy świętej o godz. 1500.

4. Jutro Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca jest przeznaczona 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

5. Wypominki roczne – wyjątkowo we wtorek, 3 kwietnia. 
O godz. 1720 różaniec, a o godz. 1800 Msza święta za zmarłych.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek o godz. 1730 Nabożeństwo w intencji nowych świętych 
powołań kapłańskich i zakonnych. W I piątek spowiedź święta podczas
porannych Mszy świętych oraz od godz. 1715 (także dla dzieci). 
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny od godz. 830 
do godz. 2100. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza św. i Nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego. Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą
Pallottiego zakończona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem. Z racji Oktawy Wielkanocy w I piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W I sobotę Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej o godz. 1700.

7. Przyszła niedziela, 8 kwietnia, kończy Oktawę Wielkanocy. To tak zwana
Niedziela Przewodnia lub Niedziela Biała – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy za tydzień na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
Z tej racji nie będzie Nabożeństwa o godz. 1720. W przyszłą niedzielę 
będzie można złożyć do puszek o�ary na potrzeby Caritas naszej diecezji.

8. Wspólnota „Magni�cat” zaprasza na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik.
Wyjazd 8 kwietnia o godz. 630. Koszt: 45 zł. Zapisy w kancelarii para�alnej.

9. Msza święta dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej
z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 9 i dla ich rodziców w niedzielę, 
15 kwietnia, o godz. 1500.

1 kwietnia 2018r. - NIEDZIELA
Imieniny: Grażyny, Zbigniewa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 10, 34a. 37-43
PSALM 118, 1b-2. 16-17. 22-23
2. czytanie: Kol 3, 1-4
EWANGELIA: J 20, 1-9

2 kwietnia 2018r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Franciszki, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 14. 22b-32
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: Mt 28, 8-15

3 kwietnia 2018r. – WTOREK
Imieniny: Renaty, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 2, 36-41
PSALM 33, 4-5. 18-19. 20 i 22
EWANGELIA: J 20, 11-18

4 kwietnia 2018r. – ŚRODA
Imieniny: Benedykta, Wacława
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 1-10
PSALM 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 13-35

5 kwietnia 2018r. – CZWARTEK
Imieniny: Julianny, Ireny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 3, 11-26
PSALM 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Łk 24, 35-48

6 kwietnia 2018r. – PIĄTEK
Imieniny: Katarzyny, Wilhelma
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 1-12
PSALM 118, 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a
EWANGELIA: J 21, 1-14

7 kwietnia 2018r. – SOBOTA
Imieniny: Hermana, Ru�na
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 4, 13-21
PSALM 118, 1bc i 14-15b. 16-21
EWANGELIA: Mk 16, 9-15
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MOJA PARAFIA 24
GODZINY PROWADZI MNIE DO NIEBA

MOJA PARAFIA 24
GODZINY OBECNY W NIEJ 
W TABERNAKULUM PAN 

MOJA PARAFIA 24
GODZINY JEST MIEJSCEM, 

Z KTÓREGO SŁUCHA MNIE BÓG
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SPROSTOWANIE
W ubiegłym tygodniu 

w kalendarzu liturgicznym 
pojawił się błąd.

Zamiast „Wigilia Paschalna” 
powinno być: „Wielka Sobota”.

Za naszą pomyłkę 
przepraszamy.
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