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      Drugim wielkim świętem przypadającym w Okresie Wielkanocnym jest
Wniebowstąpienie Pańskie. Wieńczy ono całe życie Chrystusa na ziemi, 
gdyż potrzeba było, aby Jezus po swym zmartwychwstaniu wrócił do Ojca.
Wstąpił do świętego świętych, Jerozolimy niebieskiej, aby o�arować Bogu
swą własną Krew Nowego Przymierza. Wniebowstąpienie opisane przez Łukasza
w Dziejach Apostolskich następuje po 40 dniach od zmartwychwstania.
Owe 40 dni mają znaczenie symboliczne: pokazują czas objawienia i próby, 
mogą być czasem przygotowania do misji Kościoła. Ewangelista podkreśla
rolę apostołów jako świadków oraz konieczność pozostania w Jerozolimie.
„Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka”.
„Wyprowadził ich ku Betanii. Podniósł ręce i błogosławił ich. A podczas 
błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba”. Pozostawia
przyjaciół z gestem błogosławieństwa. Jest to ostatni obraz, jaki zapamiętają
– Pan, który im błogosławi. Apostołowie żegnają Pana nie z płaczem, ale 
z radością: „wrócili z wielką radością do Jeruzalem. Przebywali ciągle w świątyni
i wielbili Boga”. Muszą teraz stawić czoło światu, przynosząc pokój, miłość

i przebaczenie oraz głosić, że wszystko się zmieniło. Święto Wniebowstąpienia otwiera czas Kościoła. 
Jezu, jestem członkiem Kościoła, wstawiaj się za mną u Ojca i dawaj mi moc w drodze ku Tobie. Adam Żak
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WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
EWANGELIA: Łk 24, 46-53

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi 
i został uniesiony do nieba”.

Drogie Dzieci!
Dziękujemy, że jesteście Czytelnikami naszej Gazetki!

Z okazji wczorajszego Święta
życzymy Wam, byście były zawsze radosne

i pełne szczęścia i Bożej miłości.
Niech Pan Jezus i Matka Najświętsza

będą zawsze Waszymi najlepszymi Przyjaciółmi!

„Jeżeli lektura świętego tekstu, podejmowana w duchu modlitwy 
i wierna interpretacji wskazanej przez Kościół, 

nie kształtuje na co dzień życia poszczególnych wiernych i chrześcijańskich rodzin, 
trudno się spodziewać, że samo głoszenie słowa Bożego w liturgii przyniesie pożądane owoce”.

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

będą zawsze Waszymi najlepszymi Przyjaciółmi!będą zawsze Waszymi najlepszymi Przyjaciółmi!
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Rodzina Pallotyńska w pierwszą
sobotę po Wniebowstąpieniu Pańskim
obchodzi Święto Królowej Apostołów.
U nas, w Radomiu, z racji tytułu nasze-
go kościoła będzie to Uroczystość. 
W tym roku przypada ona 8 czerwca.

W owym czasie Maryja znajdowała
się w Wieczerniku wraz z Apostołami,
którzy jeszcze nie radzili sobie z
emocjami po Zmartwychwstaniu 
Chrystusa, gdy nagle z nieba spadł 
szum...

Maryja po Zmartwychwstaniu
Jezusa przygotowywała Apostołów
na przyjęcie Ducha Św.: umacniała
ich wiarę, była dla nich przykładem, 

przewodniczyła im w Wieczerniku,
gdzie odbyły się pierwsze rekolekcje
w Kościele. Apostołowie od Niej
uczyli się modlitwy i wytrwałości,
uczyli się poznawać siebie i przy 
Niej przygotowywali się do przyszłych
zadań. Maryja formowała ich umysły,
wolę i serca, kształtując je na wzór 
umysłu, woli i serca Jezusa Chrystusa. 

Maryja wspiera w sposób szcze-
gólny wszystkie apostolskie dzieła 
Kościoła. Dlatego nosi tytuł Królowej
Apostołów.

Królowo Apostołów, Pani nasza 
i Pośredniczko, otaczaj swoją opieką
Kościół i broń go w niebezpieczeń-

stwach, jakich w dzisiejszych czasach
niemało. Wypraszaj u Jezusa hojne
błogosławieństwo dla naszej Para�i.
Niech dzieją się w naszym kościele 
dzieła wielkie. Błogosław wszystkim
misjonarzom, szczególnie tym, którzy
wywodzą się z naszej wspólnoty oraz
tym, którzy kiedykolwiek pracowali
pośród nas. Pozwól, by Dobra Nowina
dotarła wszędzie tam, gdzie jeszcze
ludzkie serca nie poznały lub nie 
przyjęły w pełni Jezusa. 

Maryjo – Królowo Apostołów, 
pomagaj nam stawać się apostołami
zdolnymi mówić i świadczyć o Jezusie.

KRÓLOWA APOSTOŁÓW 

opr.
Jadwiga Kulik 

Jest taki skrawek ziemi w mojej
Ojczyźnie, gdzie Jezus się przecha-
dzał...

W tym roku po raz kolejny poje-
chałam do Krakowa do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Z satysfakcją dodam – jest to Światowe
Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia.
Cieszyłam się, że deszcz nie pada, 
że pogoda jako taka. Bezmyślna
kroczyłam po JEGO śladach. Kolejny
raz miałam radość z przebywania w 
miejscu niby już dobrze mi znanym.
A jednak...

Kiedy uczestniczyłam we Mszy św.
w kaplicy klasztornej - z łaskami

słynącym obrazem Jezusa Miłosier-
nego i grobem św. Faustyny - stało się
coś wielkiego! Do głębi przeżyłam 
tę Najświętszą Eucharystię... W tej 
kaplicy Faustyna codziennie spędzała
kilka godzin na modlitwie. W ciągu
kilku lat zamieszkiwania w Łagiew-
nikach, w tym małym kościółku
doświadczyła 116 wizji i doświadczeń
mistycznych, w których przeżywała
obecność Trójcy Świętej, Pana Jezusa,
Matki Bożej, aniołów czy świętych 
oraz zmarłych. Na uwagę zasługują
przepiękne rozmowy Boga z duszami:
grzeszną, w rozpaczy, cierpiącą,
dążącą do doskonałości i doskonałą,
które Siostra Faustyna zapisała w

swoim „Dzienniczku”, bo one odsła-
niają ogrom Jego miłosiernej miłości
do człowieka. Najczęściej w łagiew-
nickiej kaplicy Siostra Faustyna 
widziała Pana Jezusa (27 razy) 
lub Go słyszała (blisko 60 razy).

Drogi Czytelniku, spełniasz swoje
marzenia, szukasz najbardziej zna-
nych miejsc świętych. Jedziesz do
Ziemi Świętej, aby dotknąć śladów 
stóp Pana naszego i Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa... 

A przecież... 

Całe łagiewnickie Sanktuarium
jest świadkiem ponad 280 nadzwy-
czajnych spotkań z Panem, jakie
w swym „Dzienniczku” zapisała

POLSKA ZIEMIA ŚWIĘTA

opr.
Jadwiga Kulik 

Msza święta, 
której będzie przewodniczył

 o. Józef Witko OFM
(franciszkanin)

w poniedziałek, 10 czerwca, 
o godz. 1700

w naszym kościele.

MSZA ŚWIĘTA 
Z O. JÓZEFEM WITKO OFM

Siostra Faustyna. Praktycznie każde
miejsce, poczynając od bramy,
a kończąc na świątyni nosi ślady 
tych niezwykłych chwil. Taki nasz 
ojczysty skrawek Ziemi Świętej... 

Z dzienniczka Siostry Faustyny:
„Dla ciebie błogosławię krajowi całemu
- i uczynił duży znak krzyża ręką nad
Ojczyzną naszą. Radość wielka na-
pełniła duszę moją widząc dobroć 
Boga”.

Jezus błogosławił nasz kraj, ojczysty,
polski... Z niejednym skrawkiem
Ziemi Świętej... Szanujmy je.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Dla człowieka istnieje niebo i ziemia, morze i całe stworzenie”.
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

Krzyżówkę opracowały Zuzia Cichoń i Gosia Puch 

Wpisz wszystkie odpowiedzi. Losowanie nagród za tydzień.

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

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

1. Jezus jest drogą, prawdą i...
2. Nad tym jeziorem ukazał się

Jezus Zmartwychwstały.
3. Kolor szat liturgicznych

w Okresie Wielkanocnym.
4. Ministranci, Scholka, oaza...
5. Uczeń, który dotykał ran

Jezusa, by uwierzyć 
w Zmartwychwstanie...

6. Dzielnica Krakowa, 
gdzie znajduje się 
Światowe Centrum 
Bożego Miłosierdzia.

7. Czwarta 
Niedziela Wielkanocna, 
to Niedziela Dobrego...

8. Tyle dni mija 
od Zmartwychwstania 
do Wniebowstąpienia.

9. ... Święty – zstępuje 
na Maryję i Apostołów 
50 dni po Zmartwych-
wstaniu.

10. Napisał jedną Ewangelię
i Dzieje Apostolskie.

11. Jezus dał nam nowe
przykazanie, abyśmy się 
wzajemnie...

12. Symbol Jezusa 
Zmartwychwstałego
– wkładamy go 
do koszyczka 
w Wielką Sobotę.

Pięćdziesiąt dni po Zmartwych-
wstaniu Pańskim na zebranych
w Wieczerniku Apostołów zstąpił
Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapo-
wiedział to Pan Jezus tuż przed 
Wniebowstąpieniem. Zesłanie Ducha
Świętego w tradycji ludowej było 
symbolem pożegnania wiosny i powi-
tania lata. Domy i obejścia domów 
majono zielonymi gałęziami – stąd 
wzięła się jego potoczna nazwa
Zielone Świątki. 

Jak Boże Narodzenie kojarzy się 
z zapachem świerkowych drzewek,
tak Zielone Świątki kojarzą mi się od
wczesnego dzieciństwa z zapachem
tataraku. Pamiętam cynamonową
woń tataraku, którym przyozdabiano

domy i ogrodzenia. Pamiętam staran-
nie zmiecione podwórko wokół domu,
które ojciec wysypywał białym pia-
skiem w kratkę tak jak posadzka 
w kościele. Od drogi do domu szło się
po dywanie z tataraku ułożonym. 
Nie słyszałam, aby i dzisiaj ten zwy-
czaj praktykowano. Może w jakiejś 
mniejszej miejscowości, w której
pielęgnuje się jeszcze dawne tradycje.
Gdyby tak zapytać młodsze poko-
lenie, ile osób wiedziałoby w ogóle, 
co to jest tatarak. Tatarak pochodzi 
z Azji Środkowej. Do Europy spro-
wadzili go w połowie XVI wieku
Tatarzy [stąd nazwa tatarak], dla
których stanowił wręcz panaceum 
podczas wypraw wojennych. Zastę-

pował im właściwie całą aptekę. 

A Kościół?

Właśnie do tych Zielonych Świąt
dodaje [od początku swego istnienia]
kolor czerwony – kolor miłości i kolor
ognistych języków, które były zna-
kiem Ducha Świętego zstępującego
na Apostołów. 

A może by tak zaczerpnąć trochę
z tego, z tego, co otrzymaliśmy na 
bierzmowaniu? Z Ducha mądrości, 
rozumu, rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej? Przyda-
łoby się to wierzącym i niewierzącym.
Rządzącym i rządzonym. 
Nam wszystkim.

ZIELONY ZAPACH TATARAKU

opr.
Jadwiga Kulik 
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2 czerwca 2019r. - NIEDZIELA
Imieniny: Eugeniusza, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
2. czytanie: Hbr 9, 24-28; 10, 19-23
EWANGELIA: Łk 24, 46-53

3 czerwca 2019r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Leszka, Pauli 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 19, 1-8
PSALM 68, 2-3. 4 i 5ac. 6-7b
EWANGELIA: J 16, 29-33

4 czerwca 2019r. – WTOREK
Imieniny: Franciszka, Karola 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-27
PSALM 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a

5 czerwca 2019r. – ŚRODA
Imieniny: Dobromira, Dobrymira 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 28-38
PSALM 68, 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc
EWANGELIA: J 17, 11b-19

6 czerwca 2019r. – CZWARTEK
Imieniny: Dominiki, Norberta 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17, 20-26

7 czerwca 2019r. – PIĄTEK
Imieniny: Antoniego, Jarosława 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1b-2. 11-12. 19-20b
EWANGELIA: J 21, 15-19

8 czerwca 2019r. – SOBOTA
Imieniny: Maksyma, Seweryna 
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

KALENDARZ
LITURGICZNY

III TYDZIEŃ PSAŁTERZA

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, mojaparafia24.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik, Katarzyna Wilczyńska,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Michał Jakaczyński, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

1. Dzisiaj o godz. 1430 Msza święta hospicyjna, a o godz. 1700 spotkanie 
Wspólnoty Żywego Różańca.

2. Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe i Nowennę do Ducha Świętego
codziennie o godz. 1730. Dzisiaj o godz. 1715 rozpocznie się modlitwa 
różańcowa, a następnie odśpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. 
Jutro – z racji rocznych wypominek – o godz. 1720 różaniec, 
a następnie Litania i kolejny dzień Nowenny.

3. We wtorek przypada Uroczystość 19. Rocznicy Poświęcenia naszego 
kościoła, a w sobotę Uroczystość tytułu naszego kościoła – NMP Królowej
Apostołów. 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek 
Nabożeństwo czerwcowe w intencji nowych świętych powołań 
kapłańskich i zakonnych.

5. W I piątek spowiedź podczas porannych Mszy świętych i od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci o godz. 1615, a o godz. 1645 Msza święta dla nich.
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny 
w godz. 830 – 2100. O godz. 1500 – jak w każdy piątek – Msza święta 
i Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1900 konferencja 
dla czcicieli Serca Pana Jezusa. Od godz. 2000 Adoracja z młodzieżową 
Scholą Pallottiego zakończona indywidualnym błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem.

6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
kończąca Okres Wielkanocny. Przypominamy wszystkim wiernym 
o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1230 Msza święta z okazji imienin 
oraz Jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Antoniego Czulaka SAC.

8. W przyszły poniedziałek, 10 czerwca, o godz. 1700 Msza święta 
pod przewodnictwem o. Józefa Witko OFM, franciszkanina.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Ważnym wyzwaniem jest pokazać, że rozwiązanie 

nie polega nigdy na ucieczce od osobistej i angażującej relacji 
z Bogiem, która jednocześnie angażuje nas z innymi. 

Zdarza się to dzisiaj, gdy wierni znajdują sposób, by się ukryć 
i zniknąć sprzed oczu innych, i gdy delikatnie uciekają z jednego 

miejsca na drugie, albo od jednego obowiązku do drugiego, 
bez nawiązywania głębokich i stałych więzi: „Wyobraźnia, 

chęć zmiany miejsca niejednego zawiodła” (Tomasz a Kempis)”.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele

codziennie – o godz. 1730


