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W DZISIEJSZYM NUMERZE
,, Z ludu wzięci i dla ludu ustanowieni ’’ (Hbr 5,1)
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA • R O K A

Ewangelia: Łk 24, 13 -35

Kalendarz liturgiczny
6 kwietnia 2008r. – NIEDZIELA
Imieniny: Wilhelma, Adama, Izoldy
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 14. 22 – 28
Psalm 16
1 P 1, 17 – 21
EWANGELIA: Łk 24, 13 – 35

7 kwietnia 2008r. – PONIEDZIAŁEK

W

szedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły
i poznali Go.

Imieniny: Jana, Klary, Donata
LITURGIA SŁOWA:
Dz 6, 8 – 15
Psalm 119
EWANGELIA: J 6, 22 – 29

8 kwietnia 2008r. – WTOREK
Imieniny: Maksyma, Seweryna, Beaty
LITURGIA SŁOWA:
Dz 7, 51 – 59; 8, 1
Psalm 31
EWANGELIA: J 6, 30 – 35

9 kwietnia 2008r. – ŚRODA
Imieniny: Dominika, Marcelego, Dymitra
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 1b – 8
Psalm 66
EWANGELIA: J 6, 35 – 40

10 kwietnia 2008r. – CZWARTEK
Imieniny: Apoloniusza, Michała, Makarego
LITURGIA SŁOWA:
Dz 8, 26 – 40
Psalm 66
EWANGELIA: J 6, 44 – 51

11 kwietnia 2008r. – PIĄTEK
Imieniny: Leona, Filipa, Rajnera
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 1 - 20
Psalm 117
EWANGELIA: J 6, 52 – 59

12 kwietnia 2008r. – SOBOTA

MYŚL TYGODNIA:

Bóg przemawia cicho, ale daje nam różne (widoczne) znaki.

Imieniny: Juliusza, Zenona, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Dz 9, 31 – 42
Psalm 116B
EWANGELIA: J 6, 55. 60 – 69

— Benedykt XVI
Zapraszamy na stronę
www. mojaparaﬁa. za. pl

,,Z LUDU WZIĘCI I DLA LUDU USTANOWIENI’’ (HBR 5,1)

Ks. Marcin
Sawicki SAC

święcenia kapłańskie
15 marca 2008 r.
paraﬁa św. Józefa w Radomiu
Święcenia Kapłańskie Ks. Marcina, które miały miejsce 15 Marca 2008r. w naszej wspólnocie paraﬁalnej są dobrą
okazją ,by ukazać znaczenie powołania do kapłaństwa i służbie Kościołowi. Pragnę przedstawić krótką reﬂeksję nad
bardzo aktualnym zagadnieniem jakim jest: Powołanie do życia i służby wspólnocie Kościoła Chrystusowego.
Za zalążek pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej możemy uznać fakt pójścia kilku rybaków z Galilei, którzy słuchając
słów Jezusa i patrząc na jego czyny, przyjęli jego stanowcze zaproszenie :,,Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi’’(Mt 1,17). Wszyscy wierni przez Chrzest Święty zostają włączeni w uczestnictwo w Kapłaństwo Chrystusowe,
które potocznie nazywane jest ,,wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw, dla służenia mu istnieje inne
uczestnictwo w posłaniu Chrystusa przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we
wspólnocie (Kościele)w imieniu i w osobie Jezusa Chrystusa(In persona Christi). Sakrament Świeceń wyciska niezatarty
charakter sakramentalny. Jest on potwierdzeniem momentu, w którym kandydat do święceń wypowiada kapłańskie
,,Tak’’, zostawiając wszystko, aby pójść za Panem i działać In persona Christi, by zgodnie z tym dążyć do zjednoczenia
z Chrystusem w Jego kapłańskiej misji. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.
Wskazał wówczas na nierozerwalną łączność jaka powstaje między tym, który decyduje się służyć Ewangelii - jeśli tylko
żyje Eucharystią –wzrasta w miłości do Boga i bliźniego, przyczyniając się do budowania Kościoła jako wspólnoty,
a Eucharystią, którą pozyskaniu sakramentu święceń ma godnie celebrować. Podczas święceń kapłańskich kościół
pozwala nam zobaczyć również w sposób zewnętrzny(nałożenie szat liturgicznych, namaszczenie olejami) włączenie
diakona do grona kapłanów. Poprzez ten zewnętrzny gest kościół chce nam ukazać to, co dokonuje się w głębi,
i zadanie które z tego wynika: przyoblec się w Chrystusa”, oddać się Mu, tak jak On się nam oddał.
To „przyobleczenie się w Chrystusa” uwidacznia się podczas każdorazowego przywdziania szat liturgicznych. Ich nakładanie
jest wypowiadaniem wciąż na nowo „tak”, aby działać w osobie Jezusa Chrystusa.
Kapłaństwo jak pisze sługa Boży Jan Paweł II to ogromny „Dar i Tajemnica”. Święcenia są rezultatem ukończenia
formacji seminaryjnej oraz odpowiedzi na Boże wezwanie „Pójdź za Mną” Jest ono dane, aby nieustannie służyć innym:
biednym i bogatym, zdrowym i chorym bez względu na kolor skóry i przekonania religijne, a także osobom starszym,
które przez swoje cierpienie, osamotnienie i częsty brak zrozumienia ze strony innych łączą się z ofiarą naszego
zbawiciela Jezusa Chrystusa, który nieustannie uobecnia się w Liturgii Eucharystycznej sprawowanej przez swego sługę
(kapłana) na mocy udzielonych mu święceń. ’’Sam Chrystus jest prawdziwym kapłanem, a inni są tylko Jego sługami”
(Św. Tomasz z Akwinu). Cytat ten ukazuje nam, iż wraz z momentem uzyskania święceń nowo wyświęcony kapłan
składając ślub posłuszeństwa pasterzowi diecezji staje się „sługą’’ dla Ciała(Kościoła)i wiernych będących jego członkami.
Na koniec ośmielam się prosić czytelników naszej gazetki o wsparcie modlitewne w intencji wszystkich,
którzy odpowiedzieli „tak’’ na Boże wezwanie „Pójdź za mną’’’ aby nie zabrakło kapłanów , którzy będą wiernie głosić
Ewangelię i sprawować sakramenty.
al. Karol Kwiatkowski
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Droga- Przy drodze krzyż!
Idziesz tamtędy, a więc się zbliż.
Spójrz w Chrystusa zbolałą twarz
I jarzmo własnych swych cierpień zważ.
Rozważ jak cierpiał Chrystus- Człowiek Bóg.
I nie usuwaj kamieni z dróg, Którymi iść Ci kazał Pan,
Lecz idź z Chrystusem, by nie był sam. (autor nie znany)
Kochani! Pewnie jak to przeczytacie, powiecie: „wariatka!”. I pewnie będziecie mieli rację. Dodajcie tylko do tego „boża”,
bo tyczy się to też do innych mnie podobnych. Niektórzy z Was pamiętają Małgosię. Dla niewtajemniczonych kilka słów wstępu.
Małgosia ma 20 lat. Pod opieką Hospicjum jest od września 2007. Ma lekkie upośledzenie, dlatego przebywa w ośrodku
Szkolno-Wychowawczym. Ma tylko tatę, dziadka i wujka z najbliższej rodziny. Jej mama i babcia zmarły na raka. Dotychczas
byliśmy u Małgosi towarzysko (my, wolontariusze nie medyczni). Teraz potrzebna jest opieka całodobowa. Swój nocny dyżur
razem z Anią zaczynamy Mszą Św., bo z własnego, krótkiego doświadczenia wiem, że tylko siłami ludzkimi nie damy rady.
Kiedy wchodzimy do pokoju naszej podopiecznej, zajęta jest wyklejaniem małymi kulkami plasteliny obrazka dla jednej
z wychowawczyń. Wita nas dość chłodno, bardziej zajęta swoją pracą.
Następnego dnia ma być wielkie święto. Zostanie Jej udzielony Sakrament Bierzmowania. Jest tym faktem bardzo przejęta.
Co jakiś czas przypominamy sobie regułkę, którą ma powiedzieć w czasie udzielania sakramentu. Ma trudności z zapamiętaniem,
ale chęci ogromne! Mówi, że przed snem jeszcze raz sobie powtórzy i schowa kartkę pod poduszkę (podobno pomaga, muszę
spróbować). Czas na leki i wieczorną toaletę, bo już bardzo późno. Stan Małgosi się pogorszył od czasu, kiedy Ją widziałam po
raz ostatni. Jest o wiele słabsza. Musimy pomóc Jej się umyć. Kiedy patrzę na to umęczone, wychudzone ciało, przed oczami
mam obraz Jezusa ubiczowanego, z tą tylko różnicą, że nie posiada ran ciętych, ale praktycznie całe pokryte jest brodawkami
(choroba skóry, która doprowadziła do powstania nowotworu). Przyjeżdża doktor Iza z pielęgniarką Basią. Rutynowe badanie,
osłuchiwanie, rozmowa z chorą. Dostaję bardzo dziwne zadanie do wykonania. Kiedy medycy przygotowują sprzęty, aby
przepłukać port (urządzenie w ciele chorej, przez które podaje się chemię), ja głaszczę lewy bok Małgosi. Jest to miejsce,
w którym ulokował się rak i wypycha skórę. Przynosi to naszej podopiecznej ulgę, więc... czemu nie? Śmieję się przy tym,
że Ania powinna stanąć za głową chorej z takim wielkim wachlarzem i wachlować naszą Królewnę. Ja będę podawać zimne
napoje. Dołożyłam do tego próbę łaskotek i jest... Małgosia zaczęła się śmiać. Nie ma się czemu dziwić. Dziewczynka była
wystraszona tym małym zabiegiem, który Ją czekał. Żeby dodać otuchy, ląduję na łóżku przy chorej i trzymam Małgosię za
rękę. Uśmiecha się, kiedy słyszy moje słowa, że jest bardzo dzielna. Na koniec całuję Ją w czoło i zasypia. Ostatnie wskazówki
od dr Izy i zostajemy same. Ja jeszcze wertuję zeszyt, bo jutro mam egzamin. Gosia budzi się, karze podać sobie ową kartkę
z tekstem, czyta kilka razy i wkłada pod poduszkę. Ania pozwala mi się trochę zdrzemnąć (to już następny dzień).
W nocy nasza podopieczna budzi się cztery razy, ponieważ boli. I choć razem decydujemy jaki lek przeciwbólowy podać,
to właśnie Ania zajmuje się podaniem. Dopiero nad ranem kładzie się na chwilkę. Rano, przed godz. 7 w oczekiwaniu na
naszą zmienniczkę, robi herbatę. Żadnych wymówek, uskarżania się. A ja, wstyd się przyznać, ledwo mogę otworzyć oczy.
Dzięki Ania! Małgosia jeszcze śpi, kiedy zostawiamy Ją pod opieką Basi i pędzimy do pracy. Żegnam się z Anią i wzajemnie
dziękujemy sobie za dyżur. Zastanawiam się, jak da sobie radę w pracy. Skoro mnie się mieni w oczach, to co dopiero Jej ?
(Podobno trochę trzęsły Jej się ręce). Na Bierzmowaniu już nie mogłam być, bo musiałam pędzić na egzamin z dydaktyki.
Wiem z opowiadań, że było bardzo uroczyście. Sakramentu udziela ks. Biskup Stefan Siczek.
Nie wiem, czy poduszka pomogła w zapamiętaniu, ja zapomniałam włożyć swój zeszyt, zresztą i tak spałam bez poduszki.
Nasz już w pełni świadomy chrześcijanin, wyjechał na ferie do domu tj. ok. 70 km. za Radom.
Myślicie, że to już koniec naszej opieki? Nie! W sumie trzy razy w tygodniu są u Niej nasi wolontariusze.
I powiedzcie, czy to nie paradoks? Jedni odchodzą od łóżek swoich pacjentów, drudzy bez żadnego wynagrodzenia są z nimi
w dzień i w nocy. Jadą w sumie 140 km., bo jedna, mała dziewczynka nas potrzebuje! Dlaczego?
„... Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?...
„... Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz,
ale później będziesz wiedział...”
„... Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi,
to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi
dałem wam bowiem przykład...” ( J 13 6-16)
Kolejny dzień pod znakiem Hospicjum już za mną. Trochę zmęczona i niewyspana, ale szczęśliwa. Mam nadzieję,
że przed następnym dyżurem nocnym będę mogła się wyspać, żeby się Ani „odpłacić”.
Aha ! Egzamin zaliczony!

Z OSTATNIEJ CHWILI
Dziękuję Ci Panie za tę posługę wtedy. Cieszę się, że zdążyłam.
Że wtedy tam mogłam być. Małgosia odeszła do Pana o 3 w nocy 31.03.2008r.
Do zobaczenia Małgosiu po tamtej stronie.

Wasz zwariowany,
czasem zaspany
ale uśmiechnięty
Korespondent hospicyjny
Monika Wężyk
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INFORMACJE i

1. Dziś:
- pierwsza Niedziela Miesiąca, zamiast kazania Adoracja Najświętszego
Sakramentu
- Komitet Budowy przyjmuje indywidualne oﬁary na budowę Naszego
Kościoła w Mazowszanach
- Msza Święta w intencji Rodzin, w Kaplicy Świętej Rodziny o godz. 16.00
- Nabożeństwo - o godz. 17.00.
2. 9 kwietnia, w środę, w czasie Mszy Świętej o godz. 17.00, przez
posługę Biskupa Adama Odzimka, młodzież naszej Paraﬁi przyjmie
Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej - BIERZMOWANIE. Próby
przed Bierzmowaniem – w poniedziałek i wtorek o godz. 17.00.
Obecność wszystkich przygotowujących się do Bierzmowania
– obowiązkowa.
3. W przyszłą niedzielę:
- na godz. 16.00 zapraszamy Dzieci przygotowujące się do przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej, oraz Ich Rodziców;
- na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich Pielgrzymów oraz tych,
którym bliska jest Osoba Jana Pawła II.
4. Zapraszamy na Dzień Skupienia dla mieszkańców Diecezji
Radomskiej pragnących poznać Dzieło Intronizacji Najświętszego
Serca Pana Jezusa, który odbędzie się w Naszej Paraﬁi, w Kaplicy
Świętej Rodziny, z udziałem J. E. Biskupa Zygmunta Zimowskiego,
Ordynariusza naszej Diecezji, dnia 19 kwietnia (w sobotę)
od godz. 9.00 do godz. 16.00. Koszt uczestnictwa – 20 zł.
Rodziców dzieci klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 9
zapraszamy na zebranie dotyczące Rocznicy I Komunii świętej.
Zebranie odbędzie się 15.04.08 r. ( wtorek )
o godz. 17 w Kaplicy św. Rodziny.

ŻYCZENIA
W 50. rocznicę ślubu Leokadii i Józefa
w 35. rocznicę ślubu Grażyny i Jerzego
w 81. rocznicę urodzin Zoﬁi
w 40. rocznicę urodzin Marka
w 31. rocznicę urodzin Piotra
w 20. rocznicę urodzin Katarzyny
w 12. rocznicę urodzin Joanny
w 7. rocznicę urodzin Wiktorii
w 3. rocznicę urodzin Natalii

łask zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń, darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej

W MINIONYM
TYGODNIU

Ochrzczeni zostali
W święta
Maja Antonina Jarosz
Eryk Chrobot
Gabriela Irena Kęska
Antonina Ewa Karasek
Gustaw Sławomir Karasek
Hanna Grażyna Karasek
Michalina Iga Jary
Maja Grzywacz
Dawid Krzysztof Ożdżyński
Zoﬁa Barbara Konieczka
Hanna Kordus ( 30.03)
Laura Piłat ( 30.03)
Jakub Walkiewicz ( 30.03)
Mikołaj Warchoł ( 30.03)
Piotr Jan Nowakowski ( 30.03)
Maria Munik ( 6.04)

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Związek małżeński zawarli
Marta Łucja Stopka i Maciej Kołacz
Sylwia Morodecka i Sławomir Kasperski
Katarzyna Gniadek i Paweł Szymon Nowak
Ewa Małgorzata Rosińska i Fabian Józef Konieczka
Izabela Niedziela i Konrad Mariusz Kołodziejski
Anna Więckowska i Radosław Robert Pedyk
Kamila Włodarczyk i Tomasz Rybiński

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela…

Odeszli do Pana
Marianna Mirkowska ( l. 96)
Aniela Tokarska (l. 92)
Anna Wanda Malicka ( l. 91)
Maria Wachnicka ( l. 90)
Stanisława Chojnicka ( l. 87)
Cecylia Gruszczyńska ( l. 82)
Anna Aniela Badowska ( l. 77)
Janina Jadwiga Rembowska Rzygoda ( l. 74)
Zoﬁa Teresa Górecka ( l. 69)
Zbigniew Charzewski ( l. 56)
Janusz Andrzej Winiarski ( l. 48)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

i wszelkich potrzebnych łask na każdy dzień
Adres Redakcji: Radom, ul. Młodzianowska 124, tel.: (0-48) 366-81-03; e – mail: mojaparaﬁa@o2.pl; www.mojaparaﬁa.za.pl

Administratorzy strony www.mojaparaﬁa.za.pl : Bartłomiej Paduch i Piotr Dyjo
Opiekun duchowy: Ks. Robert Kaim SAC

Odpowiedzialni: Katarzyna Wilczyńska, Monika Grzesiak, Piotr Dyjo, Agnieszka Kołodziejska, Paweł Grzesiak, Katarzyna Langowska,
Sczepan Zięba, Wioleta Stańczak, Marcin Boryczka, Agnieszka Dobrowolska, Bernard Pająk, Stefan Suwała

4 | Moja Paraﬁa

druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

