
Moja Parafia | 1 

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 584
28/05/2006

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  ∙ ROK B

Ewangelia Mk 16, 15 – 20   

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 

wszędzie.

Zająć mieszkanie w niebie!  
Ewangelia, mówi, że Jezus został wzięty do nieba, a nie, że do niego wstąpił. Oj-

ciec wziął do domu swego Syna. Tak długo na Niego czekał. 
Drogi Przyjacielu! Jezus wypełnił to, co zlecił Mu Jego Ojciec, swoją misję tu na 

ziemi do końca! Chociaż odczuwał trwogę! Chociaż prosił o oddalenie tego Kielicha, to 
jednak wszystko wypełnił zgodnie z wolą Ojca. Teraz zasłużył na wyniesienie Go nad 
wszelkie stworzenie i to w domu Jego Ojca. My też mamy tam przygotowane miejsce, 
o ile żyć będziemy zgodnie z wolą Najwyższego! Czy tak żyję?

Ks. Sylwester

Kalendarz liturgiczny

28 maja 2006r. – NIEDZIELA
Wniebowstąpienie Pańskie
Imieniny: Wilhelma, Jaromira, Emilii, 
Balladyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 1 – 11 
Psalm 47
Ef 1, 17 – 23 
EWANGELIA: Mk 16, 15 – 20 

29 maja 2006 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Urszuli, Teodezji, Bogusławy, 
Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 19, 1 – 8 
Psalm 68 
EWANGELIA: J 16, 29 – 33 

30 maja 2006 r. – WTOREK
Imieniny: Jana, Joanny, Zdzisławy, 
Ferdynanda, Karola 
LITURGIA SŁOWA:
Dz 20, 17 – 27 
Psalm 68
EWANGELIA: J 17, 1 – 11a 

31 maja 2006 r. – ŚRODA 
Nawiedzenie NMP
Imieniny: Marii, Petroneli, Kamili, Anieli, 
Marietty
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14 – 18 lub Rz 12, 9 – 16b
Psalm Iz 12, 2 – 3. 4bcde. 5 – 6 
EWANGELIA: Łk 1, 39 – 56 

01 czerwca 2006r. – CZWARTEK
Dzień Dziecka
Imieniny: Justyna, Jakuba, Justyny, 
Konrada, Gracji, Świętopełka
LITURGIA SŁOWA:
Dz 22, 30; 23, 6 – 11; Psalm 16
EWANGELIA: J 17, 20 – 26 

02 czerwca 2006 r. – PIĄTEK 
Imieniny: Marcelina, Piotra, Jaromiła, 
Sadoka, Blandyny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 25, 13 – 21; Psalm 103
EWANGELIA: J 21, 15 – 19 

03 czerwca 2006 r. – SOBOTA
Imieniny: Leszka, Karola, Jana, Tamary, 
Klotyldy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 28, 16 – 20. 30 – 31; Psalm 11
EWANGELIA: J 21, 20 – 25 

A kto by chciał mi służyć, 
niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

MYŚL TYGODNIA:

„Idźcie do narodów” – powiedział tuż przed wstąpieniem do nieba Je-
zus swoim uczniom, a nie „spoglądajcie w niebo”. Wstąpienie do nieba 
nie oznacza bowiem uporczywego wpatrywania się w Tego, który wstę-

puje do nieba, ale rozpoznawanie Go wszędzie i we wszystkich.

J 12, 26
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Szczęśliwa 
pieśń wiosenna
Śmieje się sad czereśniowy
śnieżystym puchatym kwieciem:
 - A więc przyszła kolorowa wiosna
wszak to widać! Wszyscy o tym doskonale 
wiecie!
Od miesiąca – dokładniej – od kwietnia,
Niepodzielnie panuje nad światem
Jak troskliwa, dobra, czuła Matka
delikatnie pochyla się nad każdym kwiatem,
nad źdźbłem trawy szmaragdowosoczystym
Idąc wolno, wdycha z lubością nagrzane 
słońcem,
kryształowe powietrze przeczyste...
I uśmiecha się serdecznie do świata
Tak szczęśliwa, że już się zbudziła
Spacerując poprzez pola i sady
Głaszcze ciepłem całe kwiecia kaskady,
Które nocą wprost – wybuchło na czereśni!
Rozkoszując się wspaniałym aromatem
Słucha z tkliwością cichej, rzewnej wilg, 
słowików, szpaków pieśni
A fiołki – bielą, ametystem, granatem
ścielą się kobiercem pod nóżkami pani 
Wiosny,
Te kwiatuszki, uśmiechnięte, radosne, 
proszą Ją nieśmiało: „Matko – Wiosenko 
najmilsza
pochyl się także i nad nami!
Tak długo czekając na ciebie
Kiedy znowu cię dzisiaj widzimy,
To czujemy się szczęśliwie jak w Niebie!
Hymn radości życia do Boga Najwyższego
z wdzięcznością i ze łzami szczęścia śpie-
wamy,
Pochyl się, prosimy Cię, Wiosno i nad 
nami...
Idzie smukła Wiosenka przez łąki
I wciąż nowe kolory maluje – 
- Rozkwitają pod jej pędzlem czarownym
różnobarwnych kwiatów świeże pąki.
A czereśnie na cześć Wiosny – panienki
Sypiąc wokół deszczem płatków różowo 
– śnieżystych,
pokrywając całe powierzchnie jezior 
łąkowych – 
 - takich błękitnych, pachnących rzęsą
a do tego – kryształowo czystych.
Jak wspaniale, że istniejesz śliczna Wiosno;
Każdy człowiek, zwierzątko, robaczek, 
Kocha Cię tak...chyba jednakowo silnie.
I z radości, że panujesz nam miłościwie
z tego szczęścia niejeden zapłacze...
Dzięki Ci, Panie Boże Ukochany
za cudowne piękno Twego świata
Całym sercem sławimy Cię za to!

Katarzyna Wilczyńska

O tajemnicy stworzenia, 
krzyża i miłości

„TU ES PETRUS

Pielgrzymie z Wadowic

TU ES PETRUS

Z Wadowic Piotrze

TU ES PETRUS

Z Wadowic Skało

NON OMNIS MORIAR

Nie przeminiesz cały “
W czwartek 18 maja 2006 roku w rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Amfiteatrze 

„Kadzielnia” w Kielcach odbył się koncert Oratorium – Tu Es Petrus dedykowany w hołdzie Janowi 
Pawłowi II. W amfiteatrze obecna była grupa osób wraz z księżmi z naszej parafii.

Koncert rozpoczął się o godzinie 19:00 przy wypełnionej po same brzegi „Kadzielni”.
Ten niezwykły koncert łączył w sobie dwa doniosłe wydarzenia:
- Rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wręczenie artystom i twórcom Oratorium 

dedykowanego Janowi Pawłowi II podwójnej diamentowej płyty.
Gośćmi honorowymi koncertu był Ks.Bp. Marian Florczyk – biskup pomocniczy diecezji kie-

leckiej, prezydent miasta Kielc – Wojciech Lubawski oraz licznie zaproszeni goście.
Decydującą rolę w Oratorium odgrywają dwie osoby: Zbigniew Książek odpowiedzialny za 

słowa do wszystkich utworów Oratorium oraz Piotr Rubik, który ubogacił słowa muzyką a także 
był dyrygentem chórów i orkiestry. Śpiew uskrzydlają soliści (Dorota Marczyk, Joanna Słowińska, 
Olga Szomańska, Janusz Radek, Maciej Miecznikowski oraz Przemysław Branny), pomocą Orato-
rium jest Chór Kameralny Fermata oraz Akademii Świętokrzyskiej, a także Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Świętokrzyskiej im.O.Kolberga w Kielcach.

Punktem kulminacyjnym koncertu był utwór „Niech mówią, że to nie jest miłość”, który zasłu-
guje na miano najlepszego utworu drugiej części Oratorium TU ES PETRUS.

Podczas koncertu został zaprezentowany po raz pierwszy utwór z Oratorium „ Psałterz wrześnio-
wy” – „Psalm dla Ciebie” wykonany przez nową solistkę Małgorzatę Markiewicz i Janusza Radka.

… wybiegając w przyszłość
Premierę Oratorium – „ Psałterz wrześniowy” wyznaczono na 11 września 2006 roku w Kiel-

cach, w piątą rocznicę ataku na World Trade Center. Symboliczna data wskazuje na tematykę, która 
może (chociaż nie musi), dotyczyć to Oratorium, a więc problemu wojny i przemocy na świecie.

Serdecznie zapraszam już dziś na koncert Oratorium TU ES PETRUS, który odbędzie się 
24 czerwca w radomskim amfiteatrze o godzinie 19:30. Cena biletu wynosi 40 zł.

Naprawdę warto przyjść i posłuchać rytmu serca. Zastanowić się nad sensem swojego istnie-
nia. Odkryć wielkość daru, jaki Bóg nam zostwił przez swoje ukrzyżowanie. Zanurzyć się w morzu 
nowej, jeszcze większej miłości do Boga i bliźniego. Wszystkim, którzy udadzą się na koncert, 
życzę miłych wrażeń i niezapomnianych chwil.

„Kochaj, w zamian nie pragnąc zapłaty
Kochaj w gniewie, w chorobie, w radości 
Kochaj słodki smak cukrowej waty
Kochaj miłość dla samej miłości
Kochaj świat, co w szaleńczym wciąż biegu 
I bliźniego jak siebie samego”.
          

 Opr. Piotr Dyjo
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INFORMACJE
W MINIONYM 
T Y G O D N I U

1. Dzisiaj Msza Prymicyjna Ks. Grzegorza Zielińskiego o godz. 13.00. 
2. Nabożeństwo Majowe w niedziele i święta o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 

19.00, dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16.30.
3. W tym tygodniu I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja do spowiedzi dla mło-

dzieży i dorosłych podczas wszystkich Mszy świętych oraz w piątek od godz. 17.30. 
Spowiedź dzieci w czwartek od godz. 16.00 dla klas IV; V i VI; w piątek od godz. 
16.00 dla klas II i III-ich. Jak zwykle w I Piątek do południa odwiedzimy chorych. 
Również 2 czerwca, w I Piątek Miesiąca, będziemy trwać na całodziennej Wynagra-
dzającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Msza święta o godz. 8.00 rozpocznie 
czuwanie, zakończy je Msza święta o godz. 24.00. 

4. W I Czwartek Miesiąca, 1 czerwca, zapraszamy wzsystkich członków wspólnot i grup 
parafialnych na Mszę świętą o godz. 18.00. Bezpośrednio po Niej spotkanie dla nich 
w sali pod plebanią. 

5. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, Msza święta dla Rodzin w kaplicy Świętej Rodziny 
o godz. 16.00.

6. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował indywidualne ofiary na 
dalsze prace wokół kościoła.

7. Przyszła niedziela będzie w naszej parafii niedzielą Eucharystyczną. Po każdej Mszy 
świętej, zamiast kazanie, krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

8. Ludzi młodych zapraszamy na coroczne spotkanie młodzieży na Polach Lednicy. 
Wyjazd autokarem w sobotę, 3 czerwca, o godz. 4.00. Koszt 55 zł.. Zapisy w księgar-
ni parafialnej do wtorku, 30 maja. 

i Odeszły do Pana:
20. 05. 2006 r. – 

Janina Barbara Glogier (l. 52)
24. 05. 2006 r. – Janina Pysiak (l. 93)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Oskar Karol Paciorek

Martyna Maria Maniak 
Maksymilian Bojanowicz

Dzieckiem Bożym jestem ja...

Związek małżeński zawarli:
Agnieszka Michalska i Marcin Wojtuniak

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

W 30. rocznicę ślubu Barbary i Józefa
w 7. rocznicę ślubu Ewy i Grzegorza

w 78. rocznicę urodzin Kazimiery
w 75. rocznicę urodzin Stanisławy
w 26. rocznicę urodzin Andrzeja

w 25. rocznicę urodzin Marty
w 16. rocznicę urodzin Edyty

w 4. rocznicę urodzin Mateusza
w 1. rocznicę urodzin Julii

łaski zdrowia, radości, pokoju i miłości, 
obfitego Bożego błogosławieństwa, 

darów Ducha Świętego i opieki Matki 
Najświętszej życzy Redakcja. 

ŻYCZENIA

W drodze  ze 
św.Wincentym 
Pallottim

Z tego co widzisz, 
słyszysz lub czytasz, 
ucz się wydobywać 
wszystko, co może być 
korzystne dla twego 
uświęcenia. Rób wiele, 
a mów mało.

Wszystkie dzieci nasze są...
Zbyt często zapominamy o tym, że ten mały 

„krasnal” z ciężkim tornistrem na plecach, stojący 
obok nas w autobusie lub ten umorusany, pędzący 
na oślep po chodniku, to... człowiek.

Tak wiele wspaniałych i górnolotnych haseł przesuwa się przed naszymi oczyma w okolicach 
1 czerwca. W tle uśmiechnięte, pyzate twarzyczki dzieciaków, a na pierwszym planie ogromne litery: 
„WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE!”. Jeszcze jakaś piosenka z „Plecaka Pana Tik-Taka”, parę lizaków, 
maskotka i... święto mamy z głowy. Minie dzień lub dwa i NASZE dzieci zamienią się w nieznośne 
bachory plączące się pod nogami i dręczące swoimi bzdurnymi problemami i bezustannymi pytaniami. 
Tym razem dominują zdania: „Czego chcesz, gamoniu?...”, „Nie przeszkadzaj, smarkaczu jeden!”. 

Żal mi tych małych istot, którym dla świętego spokoju i czystego sumienia kilka razy do roku 
zamyka się buzię furą cukierków. One oczekują od nas zupełnie czego innego. Z całą pewnością 
– choć może nam tego nie powiedzą – pragną ciepła, miłości, zrozumienia, a przede wszystkim 
szacunku. Zbyt często zapominamy o tym, że ten mały „krasnal” z ciężkim tornistrem na plecach, 
stojący obok nas w autobusie lub ten umorusany, pędzący na oślep po chodniku, to... człowiek. 
Taki sam jak każdy z nas. Pełnowartościowy człowiek. Krzykiem zaś i ciągłymi pretensjami można 
u dziecka spowodować jedynie ogromną blokadę psychiczną. W atmosferze miłości i ciepła, kiedy 
mały człowiek czuje się bezpieczny, rozkwita jak cudowny kwiat. Pozwólmy naszym dzieciom 
wzrastać w takich właśnie warunkach. Niechaj zawsze – nie tylko w Dzień Dziecka – czują się 
kochane i potrzebne. A ich problemy, choć często wydają nam się śmieszne, są przecież dla nich 
bardzo ważne i z pewnością trudne do pokonania. Może warto więc pomyśleć czasem kategoriami 
małego dziecka, by lepiej zrozumieć, czego od nas oczekuje, jakie są jego pragnienia, z jakimi pro-
blemami się boryka. Dzieci są cudownym darem Boga. Przyjmijmy go z radością.

ks. Adam Sekściński

OGŁOSZENIE:
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” wraz ze Wspólnotą „Galilea”, 
zapraszają na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, dnia 3 czerwca 2006 r., 
w kościele przy ul. Młodzianowskiej. Rozpoczęcie czuwania modlitewnego o godz. 
21:00 Apelem Jasnogórskim a zakończenie o godz. 24:00 Eucharystią. Podczas tego 
spotkania będziemy chwalili Pana śpiewem i oczekiwali na przyjście Ducha Świętego. 
Serdecznie i gorąco wszystkich zapraszamy. 


