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„Wielkanoc była początkiem łaski, a Pięćdziesiątnica jest jej uwień-
czeniem, albowiem Duch Święty dopełnia w nas dzieła, które Chrystus
rozpoczął” (św. Augustyn). Duch Święty jest wyrazem miłości między
Ojcem i Synem. Przez Niego również i my bierzemy udział w tej 
miłości. „Przyjmijcie Ducha Świętego”. Jezus dzieli się z nami swoją 
miłością. „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha 
Świętego, który nam jest dany”. (Rz 5, 5). Dlatego Duch Święty nazywany
jest „Uświęcicielem” dusz naszych. Tajemnica Święta Zesłania Ducha
Świętego jest owocem Tajemnicy Paschalnej i jej najwspanialszym 
ukoronowaniem. W tym dniu czcimy również narodziny Kościoła, 
Mistycznego Ciała Jezusa. Duch Boży wstępując do serc naszych 
zespala je w jedno ciało. „Pragnę prosić Ducha Świętego, ażeby 
Kościół Powszechny ożywiony przez Niego, był zawsze narzędziem 
zbawienia i uświęcenia, znakiem jedności i prawdy, ażeby budował 
sprawiedliwość i pokój” (św. Jan Paweł II).

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg”.
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Adam Żak

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Przyjmijcie Ducha Świętego”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Tylko Bóg, który stworzył niebo i ziemię, 

może sam dać prawdziwe poznanie wszystkich rzeczy stworzonych”.
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ZESŁ A N IE DUCH A ŚW IĘTEG O

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wyjścia z własnej wygody 

i zdobycia się na odwagę, 
by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”.
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W Białym Tygodniu wyjechaliśmy 
wraz z naszym katechetą – ks. Pawłem
– na pielgrzymkę autokarową do 
Krakowa – Łagiewnik. Oprócz naszych
rodziców, towarzyszyły nam także 
nasze Panie Wychowawczynie.

Pogoda niestety nie dopisała – w 
Łagiewnikach padał bardzo mocny 
deszcz, ale potem się rozjaśniło.

W autokarze nie było nudno – śpie-
waliśmy różne piosenki i graliśmy 
w rozmaite gry. 

Gdy przyjechaliśmy do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, uczestniczyli-
śmy najpierw we Mszy św. w bazylice.
To szczególne miejsce, gdyż tu 

wylewają się zdroje Bożych łask. 

O godz. 1300 poszliśmy do Auli 
św. Jana Pawła II na prelekcję, 
wygłoszoną przez s. Beatę ze 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, na temat św. Siostry 
Faustyny, której objawiał się Pan 
Jezus. Dowiedzieliśmy się, że Święta
była zwykłym człowiekiem, prostą 
dziewczyną, która pochodziła z 
ubogiej rodziny, ale która bardzo 
zaufała Panu Jezusowi. Wypowie-
działa ona takie słowa: „Panie Jezu, 
nawet gdybyś mnie zabił, ja i tak 
nie przestanę Ci ufać”. Ważne jest, aby
zaufać Panu Jezusowi tak do końca
– pomimo trudności i kłopotów, 
bo On nie przestaje nas kochać! 

Po spotkaniu z Siostrą był czas wolny
– mieliśmy możliwość spaceru do 
pobliskiego Sanktuarium św. Jana 
Pawła II. 

O godz. 1500 uczestniczyliśmy 
w Koronce do Bożego Miłosierdzia. 
Modlitwa ta, rozpowszechniona 
przez św. Siostrę Faustynę, pozwala
Panu Jezusowi nie odczuwać 
samotności w godzinie Jego śmierci. 
Przed godziną 1600 wyjechaliśmy 
z Łagiewnik do centrum Krakowa. 
Tam mieliśmy czas wolny na spacer
po Rynku Starego Miasta, Sukien-
nicach i po Wawelu. Pogoda na 
szczęście się poprawiła i było 
bardzo przyjemnie. 

O godz. 1830 wyjechaliśmy już do 
Radomia. W autokarze nie traciliśmy
chęci do zabawy. Bawiliśmy się w 
różne zabawy. Do naszych domów 
dotarliśmy tuż po godz. 2200. Bardzo
zmęczeni, ale pełni wrażeń.

Dziękujemy Panu Bogu 
za wspaniałą pielgrzymkę!

W OGROMNYM 
DESZCZU 
BOŻYCH ŁASK

Alicja Faryna, kl. III, PSP nr 23

Wiele miesięcy w Kościele poświę-
conych jest szczególnym nabożeń-
stwom. W listopadzie modlimy się 
za zmarłych, w czerwcu zanurzamy
się w oceanie miłosierdzia Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, a maj i 
październik poświęcony jest Matce
Bożej. Czy modlisz się za jej wsta-
wiennictwem? Czy prosisz, by wzięła
Cię w opiekę? Masz na to jeszcze
czas – maj to ku temu idealna 
okazja. Oto dziesięć sposobów na 
uczczenie Królowej Wszystkich 
Świętych:

1. Rozpoczęcie dnia z Maryją.
Pierwszy gest jaki powinniśmy co 
rano wykonać, to modlitwa poświę-
cenia się Jezusowi przez Niepo-
kalane Serce Maryi. To gwarancja 
udanie rozpoczętego dnia!

2. Angelus / Regina Coeli.
Tradycyjnie modlitwę tą odmawia 
się w południe, ale jeśli z jakichś 
powodów nie udało ci się zwrócić 
ku Matce Bożej o godz. 1200, możesz
przenieść modlitwę na inną porę. 
Te maryjne modlitwy przywołują 
kluczową obecność Maryi w Tajem-
nicy Zbawienia, a więc wcielenia, 
męki, śmierci i Zmartwychwstania 
Pana Jezusa.

3. Poświęcenie domu i rodziny 
    Jej Niepokalanemu Sercu.
Przygotuj się do poświęcenia poprzez

dziewięciodniowe Nabożeństwo 
różańcowe i poproś kapłana o 
poświęcenie obrazu Najświętszej 
Maryi Panny i błogosławieństwo 
dla Twojej rodziny. Dzięki temu 
poświęceniu Bóg Ojciec obdarzy Cię
(i wszystkich mieszkańców domu) 
Swym niezmierzonym błogosła-
wieństwem.

4. Nie zapomnij poświęcić też siebie.
Kościół przygotował dla nas pod-
powiedzi formalne, w jaki sposób 
można poświęcić się Niepokalanemu
Sercu. Szczególnie polecane są akty
stworzone przez świętych Kościoła.
W Twojej książeczce do nabożeń-
stwa z pewnością znajduje się 
sugerowana treść takiego aktu. 
Ten pobożny akt może radykalnie 
odmienić Twoje życie. Pamiętaj 
jednak, że jeśli już raz zawierzyłeś się
Niepokalanemu Sercu, możesz 
odnowić poświęcenie się każdego
roku, sięgając coraz głębiej do 
nieskończonego rezerwuaru 
miłości Boga, którą przynosi nam 
Matka Najświętsza.

5. Naśladuj Świętą Bożą Rodzicielkę.
Jeśli naprawdę darzymy kogoś 
miłością, chcemy poznać go lepiej, 
podążać za nim oraz naśladować 
wszystkie dobre jego cechy, zwane
przez Kościół cnotami. Naśladuj 
więc cnoty Maryi, a znajdziesz się 

na prostej ścieżce ku świętości. Jakie
to cnoty? Wszystkie je opisał święty
Ludwik: przede wszystkim głęboka 
pokora, żywa wiara, ślepe posłu-
szeństwo, nieustanna modlitwa,
zdolność do samozaparcia, nie-
spotykana czystość serca, gorąca 
miłość, heroiczna cierpliwość, anielska
dobroć, niebiańska mądrość.

6. Pokusa? Wezwij Naszą Panią.
Nasze życie polega na walce, 
do samej śmierci. Nie powinniśmy 
walczyć z szatanem, pokusami ciała
i świata w pojedynkę – możemy 
nie dać rady. Co więc czynić? 
Powinniśmy zawsze, gdy odczuwamy 
pokusę prosić o pomoc Maryję. 
Szatan panicznie boi się jej imienia! 
A więc w chwilach pokusy, zmów 
po prostu pobożnie „Zdrowaś 
Maryjo”. Efekt murowany!

7. Maryja w Roku Liturgicznym 
– te dni są dla Ciebie.
Czy zapoznałeś się z potężną obec-
nością Maryi w Mistycznym Ciele 
Chrystusa, którym jest Kościół?
Szczególnie warto poznać Jej 
obecność w Roku Liturgicznym – 
niezliczona liczba świąt ku Jej czci 
świadczy o ogromnej pobożności 
maryjnej wśród członków ludu Chry-
stusa. Matka Boża ma więc szczególne 
miejsce w kościelnym kalendarzu 
– jest w końcu Matką Kościoła. 

10 SPOSOBÓW NA UCZCZENIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

Ciąg dalszy na 3 stronie
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Wspólnota Chrystusa 
Zmartwychwstałego „Galilea” 

zaprasza na kurs „NOWE ŻYCIE”, 
który odbędzie się w dniach 

29-31 maja 2015 roku 
/piątek – niedziela/, 
w naszej kawiarence 

przy ul. Młodzianowskiej 124. 

Kurs „Nowe Życie” to jedna z naj-
popularniejszych obecnie form 
rekolekcji w Polsce. To propozycja 
spotkania z realnie działającym 
Bogiem, spojrzenia razem z Nim 
na swoje życie i szansa zyskania 
nowych perspektyw i możliwości. 
Swoją popularność Kurs zawdzięcza
niekonwencjonalnym i zaskaku-
jącym formom przekazu. Adreso-
wany jest zarówno do osób, które 
chcą doświadczyć realnie obecności
i miłości Boga, jak i do tych, które
nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.
Kurs jest prowadzony w większości
przez osoby świeckie, zarówno 
przez młodych jak i przez dojrzałych,
przez małżonków. Można powie-
dzieć, że cały Kurs jest świadec-
twem zwykłych ludzi, którzy 
doświadczyli kiedyś przemie-
niającego spotkania z Bogiem, a 
teraz dzielą się swoim osobistym 
doświadczeniem nowego życia, 
w Jego realnej bliskości.

„Dla mnie ten Kurs, który przeżyłam 
14 lat temu był wstrząsem. Wtedy 
nosił nazwę „Filip”. Po raz pierwszy
odczułam niemal fizycznie obecność
Boga. To było wielkie zaskoczenie, 
bo nigdy wcześniej czegoś takiego 

nie doświadczyłam ani nie oczeki-
wałam. Podczas wspólnej modlitwy,
w pewnym momencie poczułam jak
Bóg przenika mnie dając poczucie
głębokiego skupienia i pokoju. 
Czułam się jakby zanurzona w 
Miłość, nie tracąc jednak ani na 
moment kontaktu z rzeczywistością.
To spotkanie odmieniło moje życie.
Od tamtej pory na różne sposoby 
doświadczam tej OBECNOŚCI. To 
jest ciągle dynamiczne doświad-
czenie, nie tylko w moim życiu, 
ale też w życiu wielu moich braci 
i sióstr w Galilei. Dlatego naszym 
pragnieniem jest dzielenie się tym 
z innymi, aby też mogli, tak jak my, 
żyć Nowym Życiem w Bliskości 
Boga”. Agnieszka Dąbrowska,

odpowiedzialna za Kurs 

„Czegoś takiego doświadczyłam 
pierwszy raz z życiu. Wiedziałam 
tak mniej więcej, że Bóg istnieje, 
działa, ale to była taka czysta teoria.
Na tym Kursie mogłam doznać tej 
Obecności w sposób fizyczny,
czego się w ogóle nie spodziewa-
łam. Myślałam, że takich rzeczy 
doświadczają tylko ludzie o mocnej
wierze. Teraz wiem, że KAŻDEGO 
może spotkać taka łaska, KAŻDY 
może poczuć tę bliskość Bożą, 
tę Miłość, to niesamowite uczucie, 
że jest się wyjątkowym i niepowta-
rzalnym w oczach naszego Tatusia 
w niebie. Jestem wdzięczna Bogu, 
że pozwolił mi doświadczyć czegoś
takiego w tak młodym wieku. 
Wiem, że rozpoczął się nowy rozdział
w moim życiu. Teraz wiem, że 
mogę zaufać Bogu i zawsze wyjdzie 
mi to na dobre”. 

Ala Kowal, 
studentka, „Galilejka”

 „Bóg zabrał mój lęk i strach, bo Mu 
na to wreszcie pozwoliłam. Wcześniej
żaden psycholog nie był w stanie 
mi pomóc. A teraz, kiedy powierzy-
łam swoje życie Jezusowi, tak na 
100%, poczułam, że jestem wolna.
Podczas tego Kursu czułam, jak 
moje serce odpoczywa od troski 
i fiksacji. Czułam pokój i nic nie
było tak ważne. Tylko mówiłam: 
„Boże, Ty jesteś, jesteś, jesteś…”. 
W sumie to wszystko wiedziałam, 
co było na tym Kursie, ale nigdy nie 
chciałam tego przyjąć. Wcześniej
to ja byłam królem i rządziłam 
swoim życiem tak, jak chciałam 
– tak, że rozbijałam sobie głowę. 
Żyłam w ciemności, nikomu nie 
ufając. Teraz chcę inaczej – wybrałam
Boga”.                                          Gosia 

„Nauczyłem się wielbić Boga i rado-
wać się w nowy sposób. Odkryłem 
na nowo to, o czym zapomniałem, 
co wydawało mi się nieciekawe. 
Zaprezentowane w nowy sposób 
było odkryciem”.                   Sławek

„Zdałam sobie sprawę, że nie jestem
sama, że jak zaufam Bogu, to moje 
życie będzie piękniejsze i pełniejsze
każdego dnia. Nauczyłam się, że 
wiarę trzeba pielęgnować, że Boga 
nie można traktować przedmiotowo,
ale że trzeba Mu powierzyć CAŁE 
swoje życie, jeśli chce się Go poznać,
Jemu zaufać i Go miłować. A ja chcę!”

Asia

Zapraszamy wszystkich, którzy 
pragną doświadczyć przemienia-
jącej obecności Boga, aby w Nim 
znaleźć pokój, radość i nowy sens 
życia.

ZACZNIJ 
NOWE ŻYCIE

Ciąg dalszy na 4 stronie

8. Czytajmy o Królowej Anielskiej.
Aby być wiernym i pobożnym synem
Maryi, potrzebujemy duchowej 
i intelektualnej formacji – musimy
zatem pielęgnować zarówno 
Nabożeństwa (teraz majowe) jak 
i znajomość doktryny.

9. Zostań apostołem Maryi.
Jednym z najlepiej znanych 

„maryjnych świętych” jest św. Maksy-
milian Kolbe. Odznaczał się nieopi-
saną miłością do Matki Zbawiciela. 
Jedną z metod, które proponował 
było Nabożeństwo do Niepokalanej 
z pomocą Cudownego Medalika – 
nazywał go duchowym pociskiem. 
Wiemy, że przypisuje mu się liczne 
cuda. To tym większa zachęta, by
modlić się z Cudownym Medalikiem.

10. Uczyń różaniec podstawą 
       swego życia.
Matka Boża ukazując się w Fatimie 
trójce dzieci, za każdym razem (aż 
sześciokrotnie) nalegała na odma-
wianie różańca. Czy możesz odmówić
powtórzonej sześciokrotnie prośbie 
własnej Matki?

opr. Bartłomiej Paduch

MODLITWA DZIECKA
„Panie Boże, proszę Cię, aby pracownicy mojej szkoły zawsze się o nas troszczyli”.
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24 maja 2015r. - NIEDZIELA
Imieniny: Zuzanny, Joanny, Mileny
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1-11
PSALM 104, 1ab i 24ac. 29bc-31 i 34
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
EWANGELIA: J 20, 19-23

25 maja 2015r. - PONIEDZIAŁEK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 
MATKI KOŚCIOŁA
Imieniny: Grzegorza, Magdy
LITURGIA SŁOWA: Rdz 3, 9-15. 20
PSALM 87, 1-3. 5-6
EWANGELIA: J 2, 1-11

26 maja 2015r. – WTOREK
Imieniny: Pauliny, Marianny, Filipa
LITURGIA SŁOWA: Syr 35, 1-12
PSALM 50, 5-6. 7-8. 14 i 23
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

27 maja 2015r. – ŚRODA
Imieniny: Magdaleny, Jana, Juliusza
LITURGIA SŁOWA:
Syr 36, 1. 4-5a. 10-17
PSALM 79, 8 i 9. 11 i 13
EWANGELIA: Mk 10, 32-45

28 maja 2015r. – CZWARTEK
Imieniny: Jaromira, Augustyna
LITURGIA SŁOWA:
Jr 31, 31-34
PSALM 110, 1bcde. 2-3
EWANGELIA: Mk 14, 22-25

29 maja 2015r. – PIĄTEK
Imieniny: Magdaleny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
Syr 44, 1. 9-13
PSALM 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b
EWANGELIA: Mk 11, 11-25

30 maja 2015r. – SOBOTA
Imieniny: Joanny, Feliksa
LITURGIA SŁOWA: Syr 51, 12-20
PSALM 19, 8-9. 10-11
EWANGELIA: Mk 11, 27-33

KALENDARZ
LITURGICZNY

1. Dzisiaj przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy 
w Kościele Okres Wielkanocny. Przypominamy o przykazaniu kościelnym
mówiącym o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. 
Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dzisiaj o godz. 1530 w kaplicy Świętej Rodziny zostanie odprawiona 
Msza święta „trydencka”.

3. Dzisiaj Nabożeństwo majowe o godz. 1720. W dni powszednie – o godz. 1730.

4. Jutro, w drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy Święto NMP Matki 
Kościoła. Msze święte w naszym kościele o godz. 630, 800, 930 i 1800. 

5. We wtorek, 26 maja, Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych 
Mamach.

6. W piątek, 29 maja, po Mszy świętej wieczornej, w kaplicy Świętej Rodziny
będzie wygłoszona konferencja dla czcicieli NSPJ na temat: „Eucharystia
i Serce Jezusa”. Po konferencji Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
błogosławieństwo indywidualne i Apel Jasnogórski.

7. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Tego dnia będziemy gościć w naszej parafii Pana Benona Wylegałę, 
świeckiego ewangelizatora, który z błogosławieństwem swego biskupa
podjął się ewangelizacji poprzez obraz, modlitwę i świadectwo. Prezentuje
filmy poruszające serca, adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców 
i starszych. Po każdej Mszy świętej podzieli się z nami swoim świadec-
twem wiary. Pan Benon wyświetli pierwszy film już w sobotę po Mszy 
świętej wieczornej. Drugi film będzie wyświetlony w niedzielę, również 
po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy.

8. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny organizowany 
przez Świetlicę Caritas Pallotyńską. Festyn odbędzie się w niedzielę, 
14 czerwca, w godz. 1300 – 1900 na placu przy kościele. Całkowity 
dochód zostanie przeznaczony na działalność Świetlicy  Caritas, 
a także na letni wypoczynek dzieci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kurs „Nowe Życie” jest częścią programu międzynarodowej sieci 
Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). 

Organizatorem Kursu jest radomska filia prowadzonej przez „Galileę” 
Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie (www.galilea.pl). 

Kurs rozpoczyna się  w piątek o godz. 1800,  a kończy w niedzielę o godz. 1400.
Skierowany jest do osób  pełnoletnich. 

Zapisy wraz z wpłatą 50 zł  do środy 27 maja 2015 roku. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Marcin Piechota, tel. 600 380 220, galilejczyk@gmail.com 
Nr konta: Marcin Piechota     30 1160 2202 0000 0002 6792 2509 

(w tytule: NOWE ŻYCIE oraz imię i nazwisko).

Szczegóły: Facebook Galilea Radom.

ZACZNIJ NOWE ŻYCIE  (c.d.)

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego  „Galilea”


