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Historia
Paraﬁi Świętego Józefa
w Radomiu

część 6
Wikariusze pracujący w paraﬁi Św. Józefa
Ksiądz Leon Witała SAC dał się poznać w paraﬁi jako opiekun

ministrantów i organizator zespołu muzycznego. Z pewnością, pomogło
to w pracy katechetycznej i w udziale młodzieży we Mszy św. Czteroletnia
jego praca przypadła na czas jubileuszu 1000-lecia chrztu Polski oraz lata
1973 do 1976.
Ksiądz Henryk Grela SAC, katecheta, duszpasterz dzieci i bardzo
licznej grupy ministrantów. Podjął w paraﬁi pracę wśród młodzieży i dzieci
przygotowując przedstawienia teatralne. Mobilizował i zachęcał dzieci,
przez organizowanie konkursów, do udziału w Mszach św. Roratnych,
nabożeństwach różańcowych czy Drodze Krzyżowej.
Ksiądz Marian Wierzyński SAC zainaugurował pracę grup
oazowych. Jako opiekun młodzieży i ministrantów otaczał troską powstające
grupy Ruchu Światło-Życie. Była to praca w ciągu całego roku szkolnego i
rekolekcje oazowe w czasie wakacji. Podjął również współpracę z zespołem
muzycznym.
Ksiądz Emil Krupnik SAC obok codziennych obowiązków w
ciągu pięcioletniej pracy, był odpowiedzialny za organizację procesji
Bożego Ciała, a szczególnie współpracę z wiernymi przy budowaniu
ołtarzy.
Ksiądz Ryszard Rydz SAC w niemal dziesięcioletniej pracy
obejmował troską dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej,
służbę ołtarza i krąg rodzin oazowych. Był opiekunem młodych kandydatów
przygotowujących się do wstąpienia na drogę ku kapłaństwu.
Ksiądz Stanisław Piaskowy SAC również opiekun dzieci, z wielką
troską podejmował pracę katechetyczną organizując liczne spotkania z
rodzicami. Zainicjował spotkania grupy młodych małżeństw. Były one
kontynuacją prowadzonego duszpasterstwa dla narzeczonych.
Comiesięczna Msza św. Oraz konferencja dla tej grupy, pomagała w
kształtowaniu właściwej postawy życia w rodzinie.
Ksiądz Zbigniew Stanek SAC długoletni wikariusz, opiekun
katechetów i duszpasterz młodzieży oazowej. Oprócz zajęć katechetycznych
organizował w grupach młodzieży i ministrantów liczne przedsięwzięcia
dla ich zintegrowania: ogniska, rajdy, gry sportowe i przedstawienia
teatralne. Troszczył się również o scholę młodzieżową w wielkanocny
wystój wnętrza kościoła.

W Polsce święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny obchodzone
jest 15 sierpnia. Święto to w naszym
kraju nazywane jest także Świętem
Matki Boskiej Zielnej. W Kościele
obchodzone jest od V wieku. Wywodzi
się ono z przeświadczenia, że Maryja
nie umarła jak zwykły człowiek lecz
została zabrana do Nieba. W Polsce i
w krajach europejskich czci się
Matkę Boską Wniebowziętą jako
patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.
W święto to składa się Maryi oﬁary
płodów ziemi: zioła, warzywa, kwiaty. W
niektórych rejonach Polski w czasie
obrzędów religijnych związanych z
tym świętem błogosławi się wiązanki
kwiatów.
W całym kraju święto to jest
obchodzone bardzo uroczyście,
jednak największe obchody mają
miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Odbywają się tam inscenizacje
Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia.
W innych częściach Polski często
wiąże się ono ze świętem dożynek.
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Ksiądz Andrzej Majchrzak SAC, katecheta i opiekun najmłodszych grup oazy. Wprowadził ożywienie

w pracy z dziećmi przy pomocy grupy animatorów. Dał się poznać jako dobry organizator, który potraﬁ kontynuować
podjęte wcześniej zadania. Był również jednym z wielu neoprezbiterów, którzy podejmowali pracę duszpasterską
w paraﬁi.
Ksiądz Marian Lesner SAC, który pracował w Radomiu jako doświadczony ksiądz. Wyróżniał się głoszeniem
dobrych kazań i prowadzeniem nabożeństw fatimskich. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń z powodzeniem
katechizował młodzież szkół zawodowych.
c.d. w następnym numerze

Wędrówka Słońca po bezkresnym niebie w
upalny dzień lata
Był sierpniowy upalny dzień. Słońce, jak kula szczerego złota, powoli
przemierzało swą niebieską trasę. Och, doczekało się Słonko pięknych,
letnich dni, kiedy przez długie godziny ( jako, że i dzień był dłuższy) mogło
oglądać Ziemię.
A było na co patrzeć! Tyle ludzi uwijało się tam, w dole. Jedni w polu,
pracowali, zbierając dojrzałe już kłosy. Niektórzy zaś kosili, już po raz
drugi, wysoką soczystą trawę, inni znów pracowali w ogrodach plewiąc
długie grządki aksamitnych złoto- granatowych i purpurowych bratków,
śnieżnobiałych lilii królewskich, podlewając wysokopienne białe, herbaciane
i purpurowe róże. Słoneczniki, które obudziły się zupełnie niedawno i nie
miały jeszcze dojrzałych ziarenek wystawiały do Słońca uśmiechnięte, okrągłe
buzie, ozdobione żółto- złotymi, podłużnymi płatkami.
A jak bardzo podobały się Słońcu niewielkie białe chatki kryte czerwoną
dachówką, niemal zatopione w gęstych kępach amarantowych, kremowych,
różowych i białych malw.
Radośnie śmiało się letnie Słońce do opalonych na brąz dzieci,
wyglądających jak czekoladki. Dzieci podrzucały jak można najwyżej
różnokolorowe, pasiaste piłki. Maluchy myślały że ich piłeczki Słońca
dosięgną…
- O, nic z tego – śmiało się Słoneczko. Jestem znacznie wyżej, niż myślicie
ot kiedy wstawał letni poranek niedzielny Słońce od razu wyczuwało
niezwykłość tego świętego dnia. Było tak cicho, uroczyście, od czasu do
czasu ptaki zanosiły się radosnym pieniem.
A na wszystkich drogach, dróżkach, ulicach wiodących do kościoła
widziało Słońce gromady uśmiechniętych ludzi, wystrojonych najlepsze
ubrania, którzy to - czy trzymali na rękach swoje maleństwa, czy też
– całymi gromadkami prowadzili je do świątyń, aby po tygodniu ciężkiej
pracy złożyć hołd Najwyższemu Bogu, pobożnie uczestnicząc we Mszy
świętej.
Tak było prawie przez cały dzień. Wszyscy szli oddać chwałę Panu.
A kiedy zmęczone, nieco Słońce układało się do snu na miękkich różowych
obłoczkach ( mając zaróżowione ze zmęczenia policzki ) i powoli przesuwało
się za horyzont, na bladoniebieskie niebo wolno wpływał Książę Nocy –
srebrzysty sierp Księżyca. Niebo pokrywało się maczkiem gwiazd Przyroda
cichła… Miękki mrok spowijał Ziemię… Kończył się kolejny Boży dzień.
Katarzyna Wilczyńska

Smucisz się?
Smucisz się?
Wzywaj Jezusa, a pocieszy cię.
Atakują cię?
Wołaj Jezusa, a obroni cię.
Pragniesz być zbawiony?
Kochaj Jezusa, naśladuj Go,
czcĳ, Jezus jest Zbawicielem.
Jesteś ubogi?
Biegnĳ do Jezusa, a
wzbogaci cię.
Jesteś nagi?
Proś Jezusa, a przyodzieje cię.
Jesteś chory?
Błagaj Jezusa, a uzdrowi cię.
Jesteś człowiekiem nieuczonym?
Jezus jest Nauczycielem.
Osaczają cię wady?
Jezus jest Panem cnót.
Jesteś pełen grzechów?
Jezus przyszedł zbawiać
grzeszników.
Jezus niech więc będzie
twoim rozważaniem,
twoją miłością, twoją radością,
twoim pokrzepieniem,
twoim życiem,
twoim niebem.
Obejmĳ Jezusa, aby On
objął ciebie,
kochaj Jezusa, aby On ciebie
ukochał,
nie opuszczaj Jezusa,
aby On ciebie nie opuścił.
o. Stanisław Papczyński
www.adonai.pl
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