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Do zgromadzonych w Wieczerniku uczniów, mimo zamkniętych drzwi,
przyszedł Jezus i pozdrowił ich: „Pokój wam”. Uradowani uczniowie 
z uwagą i ciekawością słuchają dalszych słów Zmartwychwstałego. Ten 
przekazuje dalsze pełnienie misji zbawienia: „Jak Mnie posłał Ojciec, 
tak i Ja was posyłam”. To zobowiązuje! Aby dobrze i z odwagą pełnili
powierzone im zadanie „oznajmił im: „Przyjmijcie Ducha Świętego””. 
Otrzymują również władzę odpuszczenia grzechów. Pierwsze zadanie 
głoszenia Ewangelii dotyczy również nas. Jesteśmy posłani, aby mocą 
Ducha Świętego własnym życiem świadczyć o Bożej miłości. Właśnie dziś
narodził się Kościół, Ciało Mistyczne Jezusa. Jesteśmy jego członkami. 
Nowa rodzina Boża zrodziła się z męki i Zmartwychwstania Jezusa. 
Kościół, który rodzi się w dzień Zesłania Ducha Świętego, podejmuje 
zadanie wynikające ze słów: „i Ja was posyłam”. Pomocą w tej misji jest 
Duch Święty.

„O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg”.

TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

„Jak Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam”.
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Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara przychodzi, by umocnić i oświecić rozum”.

ZESŁ A N IE DUCH A ŚW IĘT EG O

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA
„Wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzkich peryferii, 

nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku,
 porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, 

aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi”.
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Poniższy tekst, pełny wymowy 
i sugestii, pochodzi ze zbioru kazań
śp. ks. Antoniego Supady, zwanego
przez wiernych „Apostołem Dobroci”.

Było to w małym miasteczku 
byłego Związku Radzieckiego...

„Zimą 1975 roku umierał pewien
ksiądz. Kazał sobie przynieść bochen
chleba, pokroić w małe plasterki, 
położyć na lnianej chuście. Odpra-
wiał na łożu ostatnią Mszę świętą
– chleb konsekrował. A potem po-
wiada: „Już odchodzę, czas na mnie,
zostańcie z Bogiem. Chleb konse-
krowany schowajcie, bo nie wiadomo,
kiedy będzie ksiądz i jedzcie, jeżeli 
sumienie wam pozwoli”.
 

Przyszła Wielkanoc – księdza 
nie ma, spowiedzi nie ma, a brać 
Komunię świętą duszą nieumytą 
– strasznie. A stał przy ołtarzu duży 
krzyż. Wychodzi z nawy chłop 
w walonkach, bierze ten krzyż, stawia
przy konfesjonale. A do ludzi rzecze:
„Dumaj, nie dumaj, pomarł ksiądz, 
tak spowiadaj się narodzie Bogu 
samemu”. I stanęli po obu stronach 
konfesjonału i spowiadali się przed 
krzyżem i każdy sobie pokutę 
naznaczał nie małą wedle sumienia,
a potem chustę odwinęli i brali 
Komunię świętą. I tak cicho było 
w kościele, tak cicho Panie…”. 

Jak widać, powyższa historia, to
wcale nie takie odległe czasy? 

Doskonale wiemy, że są kraje, gdzie 
ludzie życie oddają za Eucharystię.
My, Polacy, mamy JEJ pod dostatkiem.
Jak szanujemy TEN Boży dar? Czy 
nie jesteśmy zbyt bierni patrząc, 
jak nasze chrześcijańskie korzenie 
są podrywane? Nie czekajmy, aż 
przyjdzie czas, gdy znowu (jak niegdyś)
z nostalgią wołać będziemy: „My 
chcemy Boga, Panno Święta”, a także:
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić, 
Panie...”.

Zjednoczeni w Duchu Świętym 
i zgodnie z naszą słowiańska przekorną
naturą brońmy naszej tożsamości 
narodowej. Uczyńmy wszystko, aby
nam nie zabrakło Chleba – czytaj: 
Eucharystii.

Cześć jaką my, Polacy, oddajemy
Matce Najświętszej trwa tak samo 
długo, jak stare są dzieje naszego 
narodu. 1 kwietnia 2016 roku 
minęło 360 lat, jak pod JEJ obronę 
uciekamy się. Czy wiesz, że to Maryja
pierwsza wybrała Polskę na swoje 
królestwo? Polacy od stuleci czcili 
Maryję, ale nie nazywali Jej Królową
Polski aż do czasu, gdy... 

…Za czasów króla Zygmunta III
Wazy żył w Neapolu sławny ze swej 
świętości jezuita o. Juliusz Mancinelli.
Odznaczał się szczególnym nabo-
żeństwem do Niepokalanej i Świętych
polskich. 14 sierpnia 1608 roku, 
w wigilię Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, ukazała mu się 
Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej 
stóp klęczał św. Stanisław Kostka. 

O. Juliusz nigdy nie widział Matki 
Bożej w tak wielkim majestacie.
Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem,
jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. 
Wtedy Maryja powiedziała: „Dlaczego
nie nazywasz mnie Królową Polski?
Ja to królestwo bardzo umiłowałam
i wielkie rzeczy dla niego zamie-
rzam, ponieważ osobliwą miłością 
do Mnie płoną jego synowie”. 

Kiedy w 1655 roku w granice
Polski wdarli się Szwedzi, a opusz-
czony król musiał uciekać poza 
granice kraju, zrozpaczeni biskupi 
pisali do papieża: „Zginiemy jeśli 
Bóg nie zlituje się nad nami! Wtedy
Ojciec Święty Aleksander VII, powo-
łując się na objawienie o. Juliusza
Mancinelli odpowiedział: „Nie 
zginiecie, Maryja was uratuje. 

Jej się poświęćcie. Jej się ofiarujcie. 
Ją Królową ogłoście, przecież sama 
tego chciała”.

Król Jan Kazimierz, stosując się 
do rady papieża Aleksandra VII,
ogłosił Maryję Królową Polski we 
Lwowie 1 kwietnia 1656 roku.

KRÓLOWO POLSKI, 
„pod opiekę Twojego miłosierdzia

uciekamy się, 
o Matko Boża. 

Nie odrzucaj próśb, 
które do Ciebie zanosimy 

w naszych potrzebach, 
lecz zachowaj nas 

od niebezpieczeństwa, 
Ty jedynie czysta i błogosławiona”

(najstarsza zachowana 
modlitwa Maryjna z III wieku).

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

opr. 
Jadwiga Kulik 

MIŁOŚĆ W KROMCE CHLEBA UKRYTA

opr. 
Jadwiga Kulik 

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Niedziela jest przede wszystkim świętem paschalnym, 

całkowicie opromienionym przez blask chwały zmartwychwstałego Chrystusa”.

Bóg chce, by tak było. Chce, byśmy dla każdego człowieka byli uprzejmi, 
mili i pomocni, i nikomu nie robili żadnej krzywdy, nawet słowem czy myślą. 

Ale przez grzech – nie jest to łatwe.

„Czy my wszyscy jesteśmy dużą rodziną?”
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W jednym z niedawno opubliko-
wanych wywiadów, Benedykt XVI 
powiedział: 

„W debatach teologicznych
odwrócone zostały perspektywy. 
Dziś to już nie człowiek potrzebuje 
usprawiedliwienia, ale to Bóg musi się
usprawiedliwić, wytłumaczyć z wszy-
stkich potworności, które dzieją się
w świecie i z nędzy człowieka.
Chrystus cierpi już nie tyle za grzechy
człowieka, ale po to, by zmazać 
winy Boga. Większość chrześcijan
jeszcze tego w ten sposób nie 
postrzega, ale taka jest tendencja 
naszych czasów”.

„Człowieka pociąga do Boga Jego
miłosierdzie, a sprawiedliwość budzi
w nim lęk. Pokazuje to, że za pozorami
pewności siebie i przekonania o 
własnej sprawiedliwości w człowieku
kryje się dziś głęboka świadomość 
własnych ran, poczucie, że nie jest 
godny stanąć przed Bogiem. Wynika
stąd wielkie zapotrzebowanie na 
miłosierdzie i wielka sympatia dla
Miłosiernego Samarytanina, zwłasz-
cza, że ten ostatni okazuje się 
bliższy Boga niż oficjalni przedsta-
wiciele religii”.

„Po Soborze Watykańskim II
utwierdziło się przekonanie, że 
Pan Bóg nie może skazać na zatra-
cenie wszystkich nieochrzczonych. 
Doprowadziło to jednak do głębokiego
kryzysu w Kościele. Przede wszystkim
ucierpiało na tym zaangażowanie 
misyjne. Po cóż bowiem przekonywać
kogoś do przyjęcia wiary chrze-
ścijańskiej, skoro może się zbawić 
również bez niej? Z drugiej strony 
negatywnie odbiło się to także na
samych chrześcijanach. Jeśli bowiem
zbawienie nie zależy od wiary, to 
dlaczego dla samego chrześcijanina
wiara chrześcijańska i związana 
z nią moralność miałyby być nadal 
zobowiązujące?”

REFLEKSJE PAPIEŻA SENIORA

opr.

ZAPROSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA WAKACJE

1. Oaza Dzieci Bożych w Pewli Małej  (koło Żywca)
przeznaczona dla uczniów klas 2-5 szkoły 
podstawowej.

2. Oaza Nowej Drogi w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona  dla uczniów od kl. 6 szkoły 
podstawowej do kl. 2 gimnazjum.

3. Oaza Nowego Życia w Starej Wsi (koło Nowego Sącza)
przeznaczona dla uczniów od kl. 3 gimnazjum
oraz liceum i starszych.

Koszt: 700 zł. 
Więcej informacji na stronie: pallotyńska.pl 
(tak tak – adres z polskim znakiem).
Zgłoszenia na stronie: pallotyńska@gmail.com 
lub u ks. Mariana.
Kontakt: Agnieszka Warsewicz – tel. 503 132 916 
oraz ks. Marian Łagód SAC:  728 256 073.
Prosimy zgłaszać dzieci i młodzież do 1 czerwca.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na rekolekcje oazowe prowadzone przez księży pallotynów.
Co się robi na oazie? 

Się odpoczywa, się poznaje prawdziwych przyjaciół, się uwielbia Boga…

W tym roku proponujemy trzy turnusy w dniach:  1-17 lipca.

Ruch Światło – Życie 

Nasza Caritas Pallotyńska pomaga
wielu ludziom, których spotykamy
na naszych osiedlach, a sami nie 
zawsze umiemy im pomóc. Wrzu-
cając tydzień temu ofiarę do puszki
wzięliśmy ogromny udział w speł-
nianiu dzieł miłosierdzia w naszej 
parafii.

Zebrane ofiary zostaną szczególnie
przeznaczone na remont Świetlicy,
działającej przy naszej parafii od 
kilkunastu lat. Już od dawna wy-

maga ona renowacji, by spełniać 
standardy. Mebelki dziecięce są 
już zniszczone i niefunkcjonalne. 
Pragniemy to zmienić!!! Ale bez 
ofiarności Parafian będzie to o 
wiele trudniejsze. Dziękujemy za 
przeznaczone ofiary. Można także 
przesłać środki finansowe na konto
Caritas Pallotyńska (nr: 21 2030 

0045 1110 0000 0105 0140,
tytuł przelewu: Środki na Świetlicę
Caritas Pallotyńska). 

Maluchy ze Świetlicy modlą się 
za Was i czekają na dobre zmiany... 
Ale na to potrzebujemy środków. 

Za każdy grosz serdecznie 
dziękujemy! Z prośbą o pomoc, 

nie tylko finansową, zwraca się cały 
Zespół Caritas Pallotyńska 

Zespół Radom. 

Serdeczne Bóg zapłać!

DAR NA CARITAS PALLOTYŃSKĄ

ks. Artur Wierzbicki SAC  
Dyrektor Caritas Pallotyńskiej

„Pamiętaj o cierpliwości. Dzieci mają prawo myśleć i działać wolniej od Ciebie”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
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1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 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  można podjąć modlitwę za kapłanów w ramach tzw. „Duchowej
Adopcji Kapłana”. Polega ona na tym, że zobowiązujemy się 
do codziennej – na określony czas – modlitwy za wylosowanego 
konkretnego kapłana czas. Zachęcamy do włączenia się w to piękne 
dzieło. Kartki z imionami księży znajdują się pod chórem.

3. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych 
ze Szkoły Podstawowej nr 9 będą przeżywały Rocznicę I Komunii świętej.

4. Dzisiaj o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla kandydatów 
do bierzmowania i ich rodziców.

5. Nabożeństwa majowe – w niedziele o godz. 1720; 
w dni powszednie – o godz. 1730.

6. Jutro Święto Matki Kościoła. Msze święte w naszym kościele 
o godz. 630, 800, 930 i 1800.

 
7. W czwartek, 19 maja, przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zachęcamy do modlitwy o uświęcenie
kapłanów.

8. Spotkania przed bierzmowaniem dla grup s. Magdaleny i s. Pauliny 
– w piątek, 20 maja, o godz. 1900.

9. W przyszłą niedzielę, 22 maja, przypada Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej. Tego dnia podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci 
z klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 23 będą przeżywały Rocznicę
I Komunii świętej. Osoby, które nie są zainteresowane tą Uroczystością 
prosimy, aby przyszły do kościoła na inne godziny.

10. W przyszłą niedzielę, 22 maja, przy krzyżu na Godowie o godz. 1600 
zostanie odprawiona Msza święta i Nabożeństwo majowe.

11. Caritas Pallotyńska składa serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy w ubiegłą niedzielę złożyli ofiary na jej potrzeby. Dzięki Waszej 
wrażliwości i życzliwości zebraliśmy 3556 zł i 48 gr. Za okazane dobro 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

12. W przyszły poniedziałek, 23 maja, o godz. 1700, w naszym kościele 
Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie odprawi o. Józef Witko, franciszkanin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparafia@gmail.com, www.mojaparafia.za.pl, jozef.alte.pl  Redakcja: Jadwiga Kulik,
Katarzyna Wilczyńska, Ewa Gawor, Aleksandra Faryna, Alicja Faryna, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC

15 maja 2016r. - NIEDZIELA
Imieniny: Zofii, Izydora, Jana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 2, 1-11
PSALM 104, 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
EWANGELIA: J 20, 19-23

16 maja 2016r. - PONIEDZIAŁEK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 
MATKI KOŚCIOŁA
Imieniny: Małgorzaty, Andrzeja
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15. 20
PSALM 87, 1-3. 5-6
EWANGELIA: J 2, 1-11

17 maja 2016r. – WTOREK
Imieniny: Sławomira, Brunona, Weroniki
LITURGIA SŁOWA:
Jk 4, 1-10
PSALM: 55, 7-8. 9-10. 11 i 23
EWANGELIA: Mk 9, 30-37

18 maja 2016r. – ŚRODA
Imieniny: Feliksa, Eryka, Alicji
LITURGIA SŁOWA:
Jk 4, 13-17
PSALM 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11
EWANGELIA: Mk 9, 38-40

19 maja 2016r. – CZWARTEK
Imieniny: Urbana, Mikołaja, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Iz 6, 1-4. 8
PSALM 23, 2-3. 5. 6
EWANGELIA: J 17, 1-2. 9. 14-26

20 maja 2016r. – PIĄTEK
Imieniny: Aleksandra, Bernardyna
LITURGIA SŁOWA:
Jk 5, 9-12
PSALM 103, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12
EWANGELIA: Mk 9, 41-50

21 maja 2016r. – SOBOTA
Imieniny: Kryspina, Wiktora, Tymoteusza
LITURGIA SŁOWA
Jk 5, 13-20
PSALM 141, 1-2. 3 i 8
EWANGELIA: Mk 10, 13-16

KALENDARZ
LITURGICZNY

Naszej Redaktorce, Oli Farynie, życzymy,
abyś nigdy Oleńko nie zatraciła młodzieńczego uroku.

To Twój znak rozpoznawczy!
Niech będzie Twoją ozdobą przez długie lata!

Oleńko, niech Duch Święty nieustannie prowadzi Cię przez życie.
Nie zawsze jest łatwo, 

ale z Bożą pomocą pokonasz wszystko.
Nie wstydź się marzeń, sięgaj do gwiazd!
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