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TYGODNIK PARAFII ŚW. JÓZEFA W RADOMIU

Nr: 1159
28/05/2017

EWANGELIA:  Mt 28,  16-20

Dzisiejsza Uroczystość wieńczy całe życie Chrystusa na ziemi. Około 
Zielonych Świątek Apostołowie wrócili do Jerozolimy. W Wieczerniku
ukazał się im Pan Jezus, spożył z nimi ostatnią ucztę, wyprowadził ich za miasto
na Górę Oliwną, „błogosławił im i wzniósł się na ich oczach do nieba”. 
Dwaj aniołowie, ukazawszy się Apostołom, oznajmili, że Chrystus wrócił 
do nieba, a zstąpi na ziemię dopiero przy końcu świata. Przed pożegnaniem się
z Apostołami Jezus zleca im najważniejsze zadanie: „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu... i zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem”. W tym też Wieczerniku, w Wielki Czwartek, dał nam Siebie 
w postaci Chleba i Wina. Dlatego przypomina teraz, że „Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do końca świata”. I tak się dzieje w czasie każdej
Mszy świętej. Jest z nami ukryty w Najświętszym Sakramencie w taberna-
kulum. Jezus jest z nami. A my czy jesteśmy z Nim? Czy pamiętamy chociaż
o Adoracji, o wstąpieniu do kościoła i oddaniu czci Jezusowi? Panie! Chcę być
z Tobą do końca moich dni na ziemi i wieczności.

Adam Żak

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do końca świata”.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii”.

„Oskarża się o przemoc ubogich i ludy najbiedniejsze, 
ale bez równych szans różne formy agresji i wojny znajdą żyzną glebę, 

co wcześniej czy później doprowadzi do wybuchu”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

WNIEBOWSTĄPIENIE

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI
„Gromadzenie się w „pierwszy dzień po szabacie” 

stało się cechą wyróżniającą chrześcijan spośród otaczającego ich świata”.
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MAJOWE U STÓP KRZYŻA NA GODOWIE
Swego czasu na łamach naszej

Gazetki przedstawiliśmy historię
�gury Matki Bożej pod krzyżem, 
stojącej na terenie naszej parafii, 
u zbiegu ulic Wiejskiej i Młodzianow-
skiej. Dzisiaj, zapraszamy naszych 
Drogich Czytelników na wędrówkę
śladem przydrożnego krzyża, znaj-
dującego się przy zbiegu ulic Wiejskiej
i Ciborowskiej na Godowie, na koń-
cowym przystanku autobusu linii nr 6.

Staraniem Redakcji, specjalnie dla
Czytelników „Mojej Para�i”, oraz aby
„ocalić od zapomnienia”, poniżej 
przedstawiamy historię krzyża w 
opracowaniu pana Pawła Putona,
który niezmordowanie usiłuje „zatrzy-
mać w czasie” dzieje radomskich 
kapliczek, �gur i krzyży przydrożnych.
Dzięki pasji pana Pawła, mogliśmy 
wcześniej przedstawić historię naszej
ukochanej �gurki Matki Bożej pod
krzyżem. W poniższym tekście znaj-
dują się również bezcenne fragmenty
z książki pani Elżbiety Orzechowskiej
„Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy”.   

Krzyż na Godowie ma przebogatą
historię. Pójdźmy jego śladem...

„Krzyż powstał jeszcze przed 
II wojną światową, jako obiekt drew-
niany. Ufundowany został przez
nieliczną wówczas miejscową spo-
łeczność katolicką. Warto pamiętać,
że Godów przed wojną zamieszkiwali
w większości koloniści niemieccy 
wyznania ewangelickiego. Krzyż ten
pierwotnie stał u zbiegu dzisiejszych
ulic Wiejskiej i Opolskiej, czyli de facto
na końcu wsi.

Po wojnie, w 1947 roku, Koło 
Łowieckie w Radomiu, zapewne
w podziękowaniu za możliwość po-
lowania na drobnego zwierza na 
godowskich polach i łąkach, ufun-
dowało wokół krzyża drewniany 
płotek. W okresie PRL-u, w jedną 

z majowych niedziel, do krzyża
przyjeżdżał ksiądz z para�i św. Józefa
i odprawiał przy nim Mszę świętą 
dla całej społeczności Godowa. Po
Eucharystii kapłan był zawsze zapra-
szany przez tutejszych mieszkańców,
którzy gościli go w swych domach. 
Przeważnie były to rodziny Lesiszów,
Madejów i Popławskich.

Na początku lat 70. XX w. pierwotny
drewniany krzyż spróchniał. Okoliczni
mieszkańcy przeprowadzili więc 
zbiórkę w celu ustawienia w tym 
samym miejscu, nowego, trwalszego
krzyża. Głównym inicjatorem tej akcji
był Kazimierz Leja (1930-1986). 
Pracował on przy budowie kościoła
Matki Bożej Miłosierdzia na Osiedlu
XV-lecia, gdzie wraz z Mirosławem
Szymańskim udało mu się zdobyć 
metalowe rurki, z których zespawano
nowy krzyż. Akcja przeprowadzona
została w garażu Szymańskiego, 
a spawaczem był Władysław Mizerski.
Z kolei Stefan Idziak zorganizował 
farbę służącą do pomalowania krzyża.
Wykonanie i postawienie krzyża 
przeprowadzone zostało niejako
w konspiracji, gdyż ówczesne władze
partyjne bezpardonowo walczyły
z wszelkimi przejawami wiary i szy-
kanowali tych, którzy wznosili podobne
symbole Chrystusa. Fundatorzy 
krzyża nie mogli więc sobie pozwolić
na to, żeby władza dowiedziała się 
o ich działaniu. Krzyż pod osłoną 
nocy został postawiony i poświęcony
przez ówczesnego Księdza Probosz-
cza Antoniego Czulaka SAC. Nowy 
krzyż tworzyły ramiona złożone 
z zespawanych ze sobą czterech 
rurek, pomiędzy którymi znajdował
się ażurowy pasek blachy. Na prze-
cięciu ramion umieszczony został 
blaszany trójkąt z cynową pasyjką,
przykryty dwuspadowym, blaszanym
daszkiem. Do pionowej belki krzyża

przytwierdzona została szklana 
gablotka, w której umieszczono �gurkę
Matki Bożej Fatimskiej. Wokół tej 
gablotki, na metalowym pręcie,
umocowana została kwietna girlanda
w kształcie serca. Po latach, gdy 
poszerzano i utwardzano ul. Wiejską,
krzyż przesunięto nieco w głąb, 
w stronę ul. Opolskiej. Na nowo za-
gospodarowano wówczas otoczenie
krzyża budując z betonowych 
gazonów schodkowy murek, gdzie 
sadzone były kwiaty i krzewy 
ozdobne.

Ostatnie lata przyniosły jeszcze
jedną perturbację w dziejach krzyża.
Mianowicie w 2011 roku krzyż prze-
niesiony został w pobliże pętli 
autobusowej, przy zbiegu ulic 
Wiejskiej i Ciborowskiej, czyli około
150 m na południe od pierwotnego
miejsca posadowienia. Jest to nie-
wątpliwie miejsce dużo spokojniejsze,
bardziej zaciszne, dzięki czemu 
okoliczni mieszkańcy na nowo zaczęli
przy krzyżu gromadzić się na Nabo-
żeństwach majowych. Przenosiny
krzyża wiązały się z jego lekkim 
odnowieniem. Między innymi ażu-
rowe przestrzenie pomiędzy rurkami
tworzącymi ramiona krzyża zostały
zaspawane blachą i cały obiekt 
został pomalowany na srebrny kolor.
Ponadto usunięto girlandę w
kształcie serca. Kontynuowana jest 
także tradycja Eucharystii sprawo-
wanej przy tym krzyżu dla całej 
społeczności Godowa. Mszę świętą
sprawują tu księża pallotyni z para�i
św. Józefa w każdą ostatnią niedzielę
maja”.

W tym roku Msza święta 
planowana jest 11 czerwca. 

Materiał do druku przygotowała - 
nie kryjąc radości ze zdobycia tych 
bezcennych informacji -

Jadwiga Kulik

Odeszli w kwietniu do Pana:
Mirosław Kawecki /l. 38/
Waldemar Siwek /l. 59/
Leszek Andrzej Płatos /l. 70/
Józef Wojciech Grunt /l. 74/
Irena Janina Sałata /l. 75/

Jerzy Tadeusz Soczówka /l. 84/
Helena Duda /l. 86/

Stanisława Michcik /l. 88/
Roman Napiórkowski /l. 88/

Marianna Jaźwiec /l. 89/

Zo�a Dryja /l. 91/
Stanisława Janina Stępień /l. 92/

Marianna Mazur /l. 92/
Zo�a Tyczyńska /l. 93/

Janina Madej /l. 96/
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1.  Ilu uczniów udało się 
na Górę Wniebowstąpienia?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Do kiedy Jezus będzie z nami?

Odpowiedź: .............................................................................

.....................................................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI

Sanktuarium najpierw mieściło się
w obiekcie klasztornym Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
który powstał w 1891 roku jako 
fundacja księcia Lubomirskiego dla
dziewcząt i kobiet potrzebujących 
głębokiej odnowy moralnej. W
okresie międzywojennym w tym 
klasztorze żyła i zmarła s. Faustyna
Kowalska (1905-1938), przez którą 
Chrystus Pan przekazał Kościołowi
i światu orędzie o Bożym miłosierdziu.
Przybliża ono tajemnicę miłosierdzia
Bożego, wzywa do zaufania Panu 
Bogu i postawy miłosierdzia wobec
bliźnich, a także do głoszenia i
wypraszania miłosierdzia Bożego dla
świata m.in. przez praktykę nowych

form kultu (Obraz Jezusa Miłosier-
nego, Święto Miłosierdzia, Koronka
do Miłosierdzia Bożego i Godzina 
Miłosierdzia).

W 1943 roku krakowski spowiednik
s. Faustyny, o. Józef Andrasz SJ, 
poświęcił pierwszy obraz Jezusa 
Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, 
o�arowany jako wotum za ocalenie
rodziny z wypadków wojennych, 
i zainicjował uroczyste Nabożeństwa
ku czci Miłosierdzia Bożego. Obraz 
szybko zasłynął łaskami, dlatego 
z roku na rok zwiększała się liczba 
pielgrzymów, którzy nawiedzali także
grób zmarłej w opinii świętości 
s. Faustyny.

Bardzo dynamiczny rozwój kultu
Miłosierdzia Bożego nastąpił po
beaty�kacji Siostry Faustyny (18 
kwietnia 1993 roku) i jej kanonizacji
(30 kwietnia 2000 roku), a także 
dzięki pielgrzymkom Ojca Świętego
Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 
i 2002). Spowodował on rozbudowę
sanktuarium, m.in. wzniesienie 
nowego kościoła – bazyliki, którą 
17 sierpnia 2002 roku konsekrował
Jan Paweł II. W tym też miejscu 
Papież zawierzył cały świat 
Miłosierdziu Bożemu.

SWEGO NIE ZNACIE... 
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
W KRAKOWIE - ŁAGIEWNIKACH

opr.
Bartłomiej Paduch

Sakrament małżeństwa 
w kwietniu przyjęli:

Monika Siwek i Kamil Bielawski
Beata Kopcińska i Cezary Zakonek

Agata Elżbieta Leżucha i Piotr Drela
Joanna Elżbieta Gorczyca i Jakub Poter

Sakrament chrztu świętego
w kwietniu przyjęli:

Nadia Nina Błasińska
Hanna Metzger

Bianka Latosińska
Julia Nowoświatłowska

Jan Wójtowicz
Hanna Zo�a Bienias
Kuba Albert Pisarek

Szymon Wojciechowski
Szymon Ryszard Pluta

Wojciech Marcel Jarosz
Nadia Maria Prokop

Marcel Mariusz Kowalski
Nikodem Witkowski

Jan Pietruszka

Łucja Juszczak
Marcelina Zo�a Jabłońska
Tobiasz Jaroszek
Stanisław Piotrowski – Dygas
Julia Aldona Sentkiewicz
Weronika Głuchowska
Franciszek Pękala
Jakub Lesisz
Estera Klocek
Adam Piechnik
Kornelia Wrześniak
Antonina Maria Paoli
Julia Wiktoria Szymańska
Aleksandra Maria Kostrzewa

Julia Aldona Sentkiewicz

Julia Wiktoria Szymańska
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KALENDARZ
LITURGICZNY

28 maja 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Jaromira, Wilhelma, Augustyna
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 1, 1-11
PSALM 47, 2-3. 6-7. 8-9
2. czytanie: Ef 1, 17-23
EWANGELIA: Mt 28, 16-20

29 maja 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Teodozji, Magdaleny, Marii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 19, 1-8
PSALM 67, 2-3. 4 i 5ac. 6-7b.
EWANGELIA: J 16, 29-33

30 maja 2017r. – WTOREK
Imieniny: Joanny, Feliksa, Ferdynanda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 20, 17-27
PSALM 68, 10-11. 20-21
EWANGELIA: J 17, 1-11a

31 maja 2017r. – ŚRODA
NAWIEDZENIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Imieniny: Kamili, Anieli, Petroneli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Rz 12, 9-16b
PSALM Iz 12, 2-3. 4bcde. 5-6
EWANGELIA: Łk 1, 39-56

1 czerwca 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Konrada, Hortencji, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11
PSALM 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
EWANGELIA: J 17, 20-26

2 czerwca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Marzeny, Erazma, Marianny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 25, 13-21
PSALM 103, 1b-2. 11-12. 19-20b
EWANGELIA: J 21, 15-19

3 czerwca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Tamary, Anatola, Leszka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dz 28, 16-20. 30-31
PSALM 11, 4. 5 i 7
EWANGELIA: J 21, 20-25

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj gościmy w naszej para�i ks. Jarosława Olszewskiego SAC, 

który pracuje na Ukrainie. Po Mszach świętych można złożyć o�arę 
do puszek na budowę kościoła w Żytomierzu.

2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 915 dzieci z klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej nr 23 będą przeżywały Rocznicę I Komunii świętej. 
Prosimy, by osoby nie związane z Rocznicą przyszły do kościoła na inne godziny.

3. Dzisiaj przed naszym kościołem, w godzinach 1100 – 1300 będzie rozstawiony
mobilny punkt głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Aby zagłosować należy mieć 
ze sobą dowód osobisty.

4. Schola dziecięca serdecznie zaprasza do wspólnej Maryjnej modlitwy 
śpiewem i poezją. Spotkanie rozpocznie się dzisiaj o godz. 1645.

5. W środę ostatnie Nabożeństwo majowe. Dziś zapraszamy na godz. 1720,
a w dni powszednie na godz. 1730. Od czwartku rozpoczniemy 
Nabożeństwa czerwcowe. Do soboty, podczas Nabożeństw, trwamy 
na Nowennie do Ducha Świętego.

6. Od najbliższej środy do 13 czerwca będzie w naszym kościele gościł 
Ołtarz Adoracji „Światło Pojednania i Pokoju”. Ołtarz ten jest przeznaczony
do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie i odbywa peregrynację
zapoczątkowaną przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Intencją peregrynacji jest sprawa pokoju na świecie. 
Peregrynacja rozpocznie się w środę Mszą świętą o godz. 1800.

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I czwartek Nabożeństwo czerwcowe w intencji powołań kapłańskich 
i zakonnych.

8. W I czwartek, o godz. 1800, Mszę świętą prymicyjną odprawi w naszym 
kościele ks. Adrian Jóźwiak SAC, który jako diakon odbywał u nas praktykę
duszpasterską. 

9. W I piątek spowiedź podczas Mszy świętych porannych i od godz. 1730.
Spowiedź dla dzieci od godz. 1615. Msza święta dla dzieci o godz. 1645.
Do chorych kapłani udadzą się po porannych Mszach świętych. 
Zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. 
Rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 800; zakończenie Apelem Jasnogórskim
o godz. 2100. O godz. 1915 w kaplicy Świętej Rodziny konferencja 
formacyjna. O godz. 2000 Adoracja z młodzieżową Scholą Pallottiego. 

10. W I sobotę Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP 
o godz. 1700. Tego dnia obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Apostołów
– Patronki naszego kościoła. Msze św. będą sprawowane jak w dni powszednie.

11. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
– Pięćdziesiątnica, która kończy Okres Wielkanocny. Przypominamy
o obowiązku Komunii świętej wielkanocnej. 

12. W przyszłą niedzielę będziemy też obchodzili Dzień Dziękczynienia. Po Mszach świętych będzie można   
złożyć o�ary do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

13. Caritas Pallotyńska zwyczajem lat ubiegłych zaprasza na Festyn Rodzinny w niedzielę, 11 czerwca, 
w godzinach 1300 – 1900. W programie atrakcyjne pokazy, konkursy rodzinne z nagrodami, kącik gastronomiczny,
występy znanych radomskich artystów, dmuchane zamki, loteria fantowa, zabawa przy radosnej muzyce 
(koncert „Wiecznego”) oraz wiele nowych niespodzianek. Serdecznie zapraszamy.

14. Msza święta z Nabożeństwem czerwcowym przy krzyżu na Godowie zostanie odprawiona 
w niedzielę, 11 czerwca, o godz. 1600.


